
Smlouva o dílo č.
uzavřená dle § 2586 a následně Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

I. Smluvní strany

Objednatel : Město Kutná Hora
Havlíčkovo náměstí 552/1
284 01 Kutná Hora

IČO: 00236195
DIČ CZ00236195
Zastoupený : starosta města
Zástupce ve věcech technických: vedoucí odboru investic MÚ

tel: e-mail:

Zhotovitel :
Sídlo:
IČO:
DIČ,
Zastoupený:
Ve věcech technických:

DALFOS s.r.o.
Libenice 44, 280 02 Kolín
62966511
CZ62966511

jednatel firmy
jednatel firmy

tel: , e-mail:

Il.Předmět smlouvy

,,Vchod B - Breiierovy sady, Kutná Hora"

2.1. Smluvní strany se dohodly na uzavření smlouvy o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje
provést dílo a objednatel se zavazuje převzít dílo a zaplatit zhotoviteli cenu za jeho
provedení.

2.2. Zhotovitel se zavazuje k provedeni díla s názvem ,,Vchod B - Breůerovy sady, Kutná
Hora" za podmínek a v rozsahu blíže specifikovaném dále v této smlouvě a jejích
přílohách.

2.3. Dílo bude zhotoveno v rozsahu zadání dle předaných podkladů: stanoveném soupisu
prací - oceněného výkazu výměr, který je nedílnou součástí této smlouvy jako jeho
příloha č. l, a projektové dokumentace, která je nedílnou součásti této smlouvy jako její
příloha č. 2, vypracované architektem Mgr.A. Ondřejem Kubíkem.
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III. Místo plnění

3.1. Místem plnění je Kutná Hora. Breiierovy sady, parc.Č184, katastrální území Kutná
Hora.

3.2. Objednatel prohlašuje, že místo plnění je způsobilé k Zhotovení předmětného díla a že
na místě plnění neváznou žádné právní a jiné překážky, které by bránily zhotovení díla.
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III.Termín plnění

Zahájení prací: 11.03.2020
Závazný termín ukončení prací: 31.5. 2020

IV.Cena díla

4.1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran jako nejvýše přípustná, která kryje
všechny náklady spojené se zhotovením předmětu díla.
Cena díla je podrobně specifikována v oceněném výkazu výměr, který je nedílnou
součástí této smlouvy a činí:

Cena bez DPH:

DPH 21%

Celkem vČetně DPH

371 813,85 Kč

78 080,91 Kč

449 894,76KČ

4.2. Zálohy objednatel neposkytuje.
4.3. Smluvní strany se dohodly na měsíční fakturaci v částkách odpovídající plnění

provedeného zhotovitelem v příslušném kalendářním měsíci. Datem uskutečnění
zdanitelného plnění je poslední den kalendářního měsíce, ve kterém byly práce
provedeny.
Splatnost faktur je 14 dnů od jejich doručení objednateli.
Faktura musí obsahovat všechny náležitosti účetního dokladu podle aktuální právní
úpravy.
Cena se považuje za uhrazenou dnem odeslání příslušné částky z účtu objednatele ve
prospěch účtu zhotovitele uvedeného v záhlaví smlouvy o dílo.

V. Provádění díla a povinnosti smluvních stran

5.1. Objednatel i zhotovitel se zavazují účinně spolupůsobit při plnění předmětu smlouvy,
poskytovat si potřebné informace a dodržovat pravidla hospodářské soutěže.

5.2. Zhotovitel je povinen provést dílo na své nebezpečí, v kvalitě odpovídající účelu
smlouvy, právním předpisům a závazným technickým normám.

5.3. Zhotovitel musí mít platné pojištění odpovědnosti za způsobené škody. Zhotovitel je
povinen případné škody, které způsobil na majetku objednatele, uhradit v plné
objednatelem prokázané výši.

5.4. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla bude dodržovat předpisy o bezpečnosti a
ochraně zdraví při práci, hygienické a požární předpisy.

5.5. O předání díla se sepíše předávací protokol ve dvou vyhotoveních, který podepíší
zástupci obou smluvních stran, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom
z nich. Objednatel je povinen dílo prohlédnout a zkontrolovat při jeho převzetí.

5.6. Budou-li při předání díla zjištěny vady na díle, budou v předávacím protokolu zjištěné
vady sepsány a sjednán termín pro jejich odstranění. Drobné vady, které nebráni
v užívání díla ke sjednanému účelu, nejsou překážkou převzetí díla objednatelem.
Jestliže objednatel odmítne dílo převzít bezdůvodně nebo se k převzetí díla nedostaví,
považuje se dílo za převzaté doručením předávacího protokolu podepsaného
zhotovitelem objednateli. Zhotoviteli tím vzniká nárok na provedeni fakturace dle této

smlouvy.

¶:
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5.7. Převzetím díla přechází na objednatele nebezpečí škody na díle.
5.8. Při provádění prací bude zhotovitelem dodržována bezpečnost a ochrana zdraví jeho

pracovníků a veškerých dalších osob.
5.9. Dílo se považuje za dokončené, nemá-li v době předání Žádné, při vynaložení odborné

péče zjistitelné vady, je provedeno v požadované kvalitě v rozsahu smlouvy, je schopné
plnit požadovanou fůnkci, a ukončení a předání díla je stvrzeno podpisy obou
smluvních stran v zápise o předání a převzetí díla.

VI. Záruční doba

6.1. Zhotovitel odpovídá za škody, které vzniknou objednateli a které mají původ ve vadném,
neúplném nebo opožděném plnění zhotovitele, nebo v porušení jiné povinnosti
zhotovitele vyplývající z této smlouvy. Zhotovitel odpovídá za vady veškerého jím
dodaného vybaveni v rámci plněni předmětu smlouvy.

6.2. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle přechází ze zhotovitele na objednatele dnem
protokolárního předání a převzetí díla.

6.3. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo a dodané vybavení záruku v délce 24měsíců.
Záruční doba začíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla.

6.4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu
po jejich zjištění. v reklamaci musí být vady popsány. V reklamaci objednatel uvede
požadovaný způsob a reálný technicky zajistitelný termín zahájení i dokončení prací na
odstraněni vad.

6.5. V případě doručení reklamace zhotoviteli, je zhotovitel povinen vadu odstranit dle
aktuálně platného zákona.

6.6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace
odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

6.7. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval vadu neoprávněně a že se
na ni nevztahuje záruční lhůta, např. že vadu způsobil nevhodným užíváním díla
objednatel nebo byla způsobena zásahem třetí osoby apod., je objednatel povinen uhradit
zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé oprávněné náklady.

VIl.Smluvní sankce

7.1. Za nesplnění dohodnutého termínu předání a převzetí díla se sjednává smluvní pokuta ve
výši 500,- kč za každý započatý kalendářní den prodlení, až do dne podpisu zápisu o
předání a převzetí díla.

7.2. Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním reklamované vady (případnč vady
uvedené v zápise z předání a převzetí díla z přejímacího řízeni) v dohodnutém termínu
Činí 500,- KČ za každý započatý kalendářní den a vadu až do doby jejího odstranění.

7.3. Smluvní pokuta pro případ nedodržení bezpečnostních předpisů při realizaci díla Činí
1.000,- kč za každý případ.

7.4. Sjednáním a zaplacením smluvní pokuty nejsou dotčeny další nároky smluvních stran na
náhradu škody podle této smlouvy i obecně závazných právních předpisů.

VIII. Odstoupení od smlouvy

8.1. Obě smluvní strany mají možnost od smlouvy odstoupit pouze v případě, že druhá strana
závažnýrn způsobem porušila své smluvní či zákonné povinnosti.

8.2. Odstoupit lze i v případě prohlášení konkurzu na druhou smluvní stranu.



8.3. Odstoupit lze i v případě, že se druhá smluvní strana stane účastníkem exekučního nebo
insolventního řízení jako dlužník, případně vstoupí do likvidace, nebo bude-li na ni
vyhlášen konkurz. V takovém případě se stávají tímto okamžikem všechny jeho závazky
vůči druhé smluvní straně splatné.

8.4. Oznámení o odstoupení od smlouvy doručí odstupující strana druhé smluvní straně
formou doporučeného dopisu, ÚČinky odstoupení nastávají okamžikem doručení.

8.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy zůstávají v platnosti
ustanovení této smlouvy týkající se vad a odpovědnosti za vady díla, o smluvních
pokutách, záruce a záruční době, o vlastnictví díla, náhradě škody, cenová ujednání
obsažená v této smlouvě a jejích přílohách včetně ujednání o splatnosti ceny.

IX. Ostatní ujednání
9.1. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran.
9.2. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jeden

stejnopis.
9.3. Tato smlouva může být doplňována a měněna pouze písemnými dodatky, na jejichž

znění se smluvní strany dohodnou, opatřenými časovým a místním určením, číslovanými
vzestupnou číselnou řadou a podepsanými oběma smluvními stranami. Dodatky se
stanou integrální součástí této smlouvy.

9.4. Bude-li nutno smlouvu změnit na základě požadavků veřejnoprávních orgánů, z důvodu
vyšší moci a změnou obecně platných právních předpisů, jsou účastníci této smlouvy
povinni na zrněnu smlouvy přistoupit.

9.5. Právní vztahy a podmínky výslovně neupravené touto smlouvou se v plném rozsahu řídí
právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

9.6. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, porozuměly
jejímu obsahu, s jejím obsahem souhlasí a že smlouva byla sepsána na základě jejich
pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy.

9.7. Smlouva byla schválena radou města dne 04.03.2020 č.j.: 192/20a bude zveřejněna
v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

Přílohy smlouvy:

Příloha č. l: výkaz výměr - oceněný
Příloha č. 2: Projektová dokumentace

V Kutné Hoře dne 10.03.2020

Objednatel'

starosta

V Libenicích dne 11.03.2020

Zhotovitel:

jednatel DALFOS s.r.o.



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba: Park pod vlašským dvorem

KSO:
Místo: Kutná Hora

Zadavatel:
Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552

Uchazeč:

Projektant:

CC-CZ:
Datum: 2.2.2020

lČ: 00236195
DIČ: CZ 00236195

lČ:
DIČ:

lČ:
DIČ:

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

Cena bez DPH

Sazba daně Základ daně
DPH základní 21,00%

snížená 15,00%

Cena s DPH v CZK
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba:

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

Kód

Park pod Vlašským dvorem

Kutná Hora

Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552

Datum: 02.02.2020

Projektant:

objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem

Vedlejší náklady
Vstup do parku zadní
Nástupní a výstupní zed' - klouzačka

Soupis
Soupis
Soupis

Strana 2 z 2



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Park pod VlašskÝm dvorem

objekt:
Vedlejší náklady

KSČ):
Místo: Kutná Hora

Zadavatel:
Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552

Uchazeč:

Projektant:

CC-CZ:
Datum: 2.2.2020

lČ: 00236195
DIČ: CZ 00236195

lČ:
DIČ:

:ši,

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

Cena bez DPH
Základ daně Sazba daně výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00
snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Park pod vlašským dvorem

objekt:
Vedlejší náklady

Místo: Kutná Hora

Zadavatel: Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552
Uchazeč:

Datum: 02.02.2020

Projektant:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce
VRN3 Zařízení staveniště
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Park pod VlašskÝm dvorem

objekt:
Vedlejší náklady

Místo: Kutná Hora

Zadavatel: Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552
Uchazeč:

Datum: 02.02.2020

Projektant:

PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Popis NU Množství J[í::Kn]a
Cenová

Cena celkem [CZK]
soustava

D VRN
D VRN1

9 K 012303000
1 K 013254000

Vedlejší rozpoČtové náklady
Prijzkumné, geodetické a projektové práce
Geodetické práce po výstavbě
Dokumentace skutečného provedení stavby

Zařízení staveniště

kpt 1,000 es Urs 2017 02
kpt 1,000 es Urs 2017 02

D VRN3
2 K 032103000 Náklady na stavební buňky
3 K 032503000 Skládky na staveniŠti
4 K 032903000 Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště
5 k 033002000 připojeni staveniště na inženýrské sítě
6 K 034203000 Oplocení staveniště
8 K 039103000 Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště

kpt 1,000 es Urs 2017 02
kpt 1,000 es Urs 2017 02
kpt 1,000 es Urs 2017 02
kpt 1,000 es Urs 2017 02
kpl 1,000 es Urs 2017 02
kpt i 1,000 es Urs 2017 02

Strana 3 z 3



KRYCI LIST SOUPISU
Stavba:

Park Dod Vlašskům dvorem
Objekt:

Vstup do parku zadní
KSO:
Místo: Kutná Hora
CZ-CPV:
Zadavatel:

Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552

CC-CZ:
Datum: 2.2.2020
CZ-CPA:
lČ: 00236195
DIČ: CZ 00236195

Uchazeč: lC:
DIČ:

Projektant: lC:
D Č:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy Urs. Položky, které pochází z této cenové soustavy,

Cena bez DPH

DPH základní
snížená
zákl. přeneseni
sniž. přenesení
nulová

Základ daně Sazba daně
0,00 21,00%
0,00 15,00%
0,00 21,00%
0,00 15,00%
0,00 0,00%

. Cena s DPH ,: ' '-' '" ""' _ V CZK _



REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI
Stavba:

objekt:
Park pod Vlašským dvorem

Vstup do parku zadní

Místo: Kutná Hora

Zadavatel:
Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Město Kutná Hora, HavlíČkovo nám. 552

Datum: 02.02.2020

projektani

,: ,a Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem
HSV - HSV

1 - Zemní práce
3 - Svislé a kompletní konstrukce
4 - Vodorovné konstrukce
6 - Úpravy povrchů, podlahy, osazení
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání
99 - Přesun hmot HSV
782 - Dokončovací práce a obklady z kamene



SOUPIS PRACI
Stavba:

Park pod vlašským dvorem
objekt:

Vstup do parku zadní

Místo: Kutná Hora Datum: 02.02.2020

Zadavatel: Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552 Projektani
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis NU Množství J.cena Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem
D HSV HSV
d 1 Zemní práce

2 K 122201101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100m3 ruční m3 3,800 es Urs 2017 02
4 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 3,800 es Urs 2017 02
5 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 3,800 es Urs 2017 02
7 K 171201212 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) m3 3,800 es Urs 2017 02
13 K 181301101 Rozprostreni ornice ti vrstvy do 100 mm pI do 5UU mZ v rovine nebo ve svahu do ·m2 20,000 es URS 2017 02

1·5
14 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 20,000 es Urs 2017 02

d 3 Svislé a kompletní konstrukce
20 K 311211128 Příplatek ke zdivu z kamene za lícováni jednostranné m3 6,864 es Urs 2017 02
21 K 311211213 Zdivo nadzákladové soklové z lomového kamene opracovaného na MC 10 m3 14,864 es Urs 2017 02

61 K 311213912 Zdivo nadzákladové z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na .,, , , , , . . m3 14,864 es URS 2017 02maltu Priplatek k cenam za bcovani zdiva oboustranne
23 K 327215139 Zdivo koruny obkladní z kamene upraveného včetně kamene m2 77,360 es Urs 2017 02

d 4 Vodorovné konstrukce
62 k 417321313 ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 16/20 m3 17,000 es Urs 2017 02
63 k 417361821 výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505 t 0,080 es Urs 2017 02

d 6 Upravy povrchů, podlahy, osazení 0,000
26 K 628631211 Spárování zdí a valů z lomového kamene nové zdivo maltou hl do 30 mm m2 5,100 es Urs 2017 02

d 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání
28 K 953735119 Odvodnění vodorovné plastovými troubami ON do 60 mm m 4,000 es Urs 2017 02
59 K 985142111 Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl do 40 mm dl do 6 m/m2 m2 8,000 es Urs 2017 02
33 K 985211111 Vyklínování uvolněných kamenů ve zdivu se spárami dl do 6 m/m2 m2 8,000 es Urs 2017 02
34 K 985221111 Doplnění zdiva kamenem do aktivované malty ve zdivu se spárami dl do 6 m/m2 m3 1,800 es Urs 2017 02
35 K 985222111 Sbírání a třídění kamene ručně ze suti s oČiŠtěním m3 19,000 es Urs 2017 02

60 K 985231111 Spárování zdiva hloubky do 40 mm aktivovanou maltou délky spáry na 1 m2 ·, m2 8,000 es URS 2017 02upravovane plochy do 6 m



37 K 985233111 Úprava spár po spárování zdiva uhlazením spára dl do 6 m/m2 m2 8,000 es Urs 2017 02
d 99 Přesun hmot HSV

Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, kamene, tvárnic nebo t 28,600 es Urs 2017 02
43 K 998153131 , . .monobticke v do 20 m

d 782 DokonČovací práce a obklady z kamene
44 K 782900009 Penetrace koruny zdi porosilem m2 21,000 es Urs 2016 01
45 K 998782201 Přesun kámen obklad objekt do 6m % 1,500 es Urs 2017 02

,
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KRYCI LIST SOUPISU
Stavba:

Park Dod Vlašskúm dvorem
objekt:

Nástupní a výstupní zed' - klouzačka

KSO:
Místo: Kutná Hora
CZ-CPV:
Zadavatel:

Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552

Uchazeč:

Projektant:

CC-CZ:
Datum: 2.2.2020
CZ-CPA:
IČ: 00236195
DIČ: CZ 00236195

IČ:
DIČ:

lČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy Urs. Položky, které pochází z

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně
DPH základní 21,00%

snížená 15,00%
zákl. přenes( 21,00%
sniž. přenest 15,00%
nulová 0,00%

řCena s DPH _ "" v CZK



REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI
Stavba:

Park pod vlašským dvorem
Objekt:

Nástupní a výstupní zed' - klouzačka

Místo: Kutná Hora

Zadavatel:
Uchazeč:

Město Kutná Hora, HavlíČkovo nám. 552

Datum: 02.02.2020

Projektani

Kód dílu - Popis

Nákladv soupÍsu celkem
HSV - HSV

1 - Zemní práce
3 - Svislé a kompletní konstrukce
4 - Vodorovné konstrukce
6 - Úpravy povrchů, podlahy, osazení
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání
99 - Přesun hmot HSV
782 - DokonČovací práce a obklady z kamene

' . ' Cena celkem [CZK]



SOUPIS PRACI
Stavba:

Park pod vlašským dvorem
objekt:

Nástupní a výstupní zed' - klouzačka

Místo: Kutná Hora Datum: 02.02.2020

Zadavatel: Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552 Projektani
Uchazeč:

rpč Ty Kód Popis NU MnoŽství J.cena Cena celkem Cenová

Náklady soupisu celkem
D HSV HSV
d 1 Zemní práce

1 K 111301111 Sejmutí drnu ti do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo
es Urs 2017

m2 10,000nalozenim na dopravni prostředek rucni 02
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem es Urs 2017m3 3,6002 K 122201101 do 100m3 rucni 02

3 K 122201109 Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 m3 3,600 :: """ """ "
4 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z m3 3,600

es Urs 2017
horniny tř. 1 až 4 02

5 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř 1 až 4 přes 100 m3 m3 3,400 :: """ "" "

7 K 171201212 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce
es Urs 2017

(skládkovné) m3 4,000 02

8 K 171203111 Uloženi a hrubé rozhrnutí výkopku bez zhutnění v rovině a
es Urs 2017

m3 1,000
ve svahu do 1:5 02

9 K 181102302 Úprava pláně v zářezech se zhutněním m2 30,000 :: URS 2017
d 3 Svislé a kompletní konstrukce

Zdivo nadzákladové soklové z lomového kamene es Urs 2017
10 K 311211213 . m3 8,802opracovaneho na MC 10 02

Zdivo nadzákladové z lomového kamene Štípaného nebo es Urs 2017
11 K 311213912 ručně vybíraného na maltu příplatek k cenám za lícování m3 8,802 02

zdiva oboustranné

12 M 583810899 pískovec lomový upravený m3 8,0CK)

13 K 327215139 Zdivo koruny obkladní z kamene upraveného včetně kamene m2 3,930
l: uk5 zu1/

d 4 Vodorovné konstrukce
14 K 417321313 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 16/20 m3 3,537 Š: URS 2017

15 k 417361821 výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505 t 0,070 :: URS 2017



d 6 Upravy povrchů, podlahy, osazení
Spárování zdí a valů z lomového kamene nové zdivo maltou es Urs 2017

m2 34,86016 K 628631211 hl do 30 mm 02

d 9 Ostatní konstrukce a práce-bouráni
17 K 953735119 Odvodněni vodorovné plastovými troubami ON do 60 mm m 8,000 :: """ "" "

d 99 Přesun hmot HSV
Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, t 20,000 es Urs 2017

18 K 998153131 kamene, tvárnic nebo monolitické v do 20 m 02

d 782 DokonČovací práce a obklady z kamene

19 K 782900009 Penetrace koruny zdi porosilem m2 3,930 Š: URS 2016

20 K 998782201 Přesun kámen obklad objekt do 6m % 1,500 ':: urs 2017


