
město Blansko
nám. Svobody 32/3
678 01 Blansko

$009X0146MGJ

OBJEDNÁVKA

Fakturu zašlete prosím v 1 vyhotovení

a uveďte číslo naší objednávky.

Splatnost faktury nastavte na 21 dnů od doručení.

Objednávka číslo : 2020/004510/INV/DO

Datum vyhotovení: 14.04.2020

31.08.2020Termín plnění:

Dodavatel: Odběratel:

Umělky s.r.o,

Fučíkova 909/19

62800 Brno

IČO: 04776763

DIČ: CZ04776763

město Blansko

nám. Svobody 32/3

67801 Blansko

IČO: 00279943

DIČ: CZ00279943

i

Bankovní spojení:

Předmět objednávky

Město Blansko, odbor investičního a územního rozvoje, objednává u Vás na základě nabídky ze dne 1.4.2020 profesionální
údržbu sportoviště s umělým povrchem na ZŠ Salmova, TGM na ul. Rodkovského a Erbenova dle nabídky v příloze.

Cena plněni vč. DPH:
ZŠ SALMOVA..................................28.972.24 Kč,
ZŠ TGM NA UL. RODKOVSKF.HO....24.059.64 Kč,
ZŠ ERBENOVA 36.413,74 Kč,

Termín dle dohody s jednotlivou ZŠ, nejpozději však do 31.08.2020.

Úhrada platby po provedení a převzetí.

>445,62 KčCena plnění (včetně DPH):

Děkujeme za kladné vyřízení naší objednávky. I

n

vedoucí odboru investičního a územního rozvoje

město Blansko'

Vyřizuje: Mazourková Leona Podpis příkazce operace:
Telefon:

Fax: Podpis správce rozpočtu:
E-mail:

7Prohlášení dodavatele

Prohlašujeme, že objednáyku přijímáme.
Datum: [CM

Razítko a podpis

*S009X0146MGJ*



1. dubna 2020 
ZŠ Salmova, BlanskoPoložkový rozpočet

profesionální 

dlouhodobé údržby

Dobrý den,

na základě poptávky předkládáme cenovou kalkulaci na profesionální dlouhodobou údržbu sportoviště s umělým 
povrchem a výplní křemičitý písek.

Využíváme speciální 

certifikované stroje
V čem spočívá profesionální údržba
Profesionální údržba se provádí minimálně jednou za rok pro dosažení 
optimálních hracích vlastností sportovišť. Při údržbě dochází k odstranění 
hrubých a jemných nečistot, provzdušnění povrchu a doplnění křemičitého 
písku rovnoměrně po celé ploše dle norem. Důležitou součástí profesionální 
údržby je dekomprese celé hrací plochy. Pravidelnou a dobře provedenou 
údržbou prodloužíte životnost sportoviště až dvojnásobně.

společnosti SMG, které 
hloubkově vyčistí povrch bez 
jeho poškození. Stroj vynese 
vrchní vrstvu plnicího 
materiálu (křemičitý písek 
nebo gumový granulát) 
pomocí rotačního kartáče do 
vibračního síta. Zde dochází k 
třídění a uchování jemných a 
hrubých nečistot ve stroji a 
následně stroj rovnoměrně 
rozprostře výplň na povrch. Na 
stroji lze s velkou přesností 
nastavit pracovní hloubku dle 
aktuálních potřeb hřiště.

Informace o sportovišti

Délka Šířka Celkem
m2

46 30 1380

CENA CELKEM 
ZA ÚKONPOPIS JEDNOTLIVÝCH ÚKONŮ

Odstranění hrubých nečistot a mechu mechanicky a chemicky v několika fázích vždy v 
jednotlivých hloubkových rovinách - strojově

Hloubkové tří-fázové čištění syntetického povrchu, odstranění hrubých a jemných 
nečistot z povrchu a pročištění výplně profesionálním strojem SMG

Plošná dekomprese povrchu (provzdušnění)

Plošná kontrola spojů umělého trávníku včetně kontroly lepených lajn - podlepení 
nesoudržných spojů o celkové délce 2 bm

Dodání a rovnoměrná plošná aplikace přírodně bílého křemičitého písku oválného zrna 
dle normy ( min 400 kg) - aplikace bude provedena profesionálním strojem pod tlakem 
pro zajištění rovnoměrné aplikace po celém povrchu

Kartáčování povrchu, zapravení nového křemičitého písku a vzpřímení vlasců - srovnání 
povrchu profesionálním strojem

Provedení plošného postřiku proti mechu speciálním přípravkem na sportoviště z 
umělého povrchu s obsahem: (100 g/kg kvarterní amoniové sloučeniny, alkyl (Cl 2- 
C16) (benzyl) dimethylamonium- chloridy; 50 g/kg didecyl (dimethyl) amoniumchlorid.

Doprava materiálů, strojů a osob

Cena celkem
Ceny jsou uvedeny bez DPH. Nabídka je časově omezena.

580,00 Kč1.

14 824,00 Kč2.

1 450,00 Kč3.

2 500,00 Kč4.

2 100,00 Kč
5.

590,00 Kč6.

1 300,00 Kč
7.

600,00 Kč8.

23 944,00 Kč



1. dubna 2020 
ZŠ Erbenova, BlanskoPoložkový rozpočet

profesionální 

dlouhodobé údržby

Dobrý den,

na základě poptávky předkládáme cenovou kalkulaci na profesionální dlouhodobou údržbu sportoviště s umělým 
povrchem a výplní křemičitý písek.

Využíváme speciální 

certifikované stroje
V čem spočívá profesionální údržba
Profesionální údržba se provádí minimálně jednou za rok pro dosažení 
optimálních hracích vlastností sportovišť. Při údržbě dochází k odstranění 
hrubých a jemných nečistot, provzdušnění povrchu a doplnění křemičitého 
písku rovnoměrně po celé ploše dle norem. Důležitou součástí profesionální 
údržby je dekomprese celé hrací plochy. Pravidelnou a dobře provedenou 
údržbou prodloužíte životnost sportoviště až dvojnásobně.

společnosti SMG, které 
hloubkově vyčistí povrch bez 
jeho poškození. Stroj vynese 
vrchní vrstvu plnicího 
materiálu (křemičitý písek 
nebo gumový granulát) 
pomocí rotačního kartáče do 
vibračního síta. Zde dochází k 
třídění a uchování jemných a 
hrubých nečistot ve stroji a 
následně stroj rovnoměrně 
rozprostře výplň na povrch. Na 
stroji lze s velkou přesností 
nastavit pracovní hloubku dle 
aktuálních potřeb hřiště.

Informace o sportovišti I

Délka Šířka Celkem
iš&?
i

m2 ■■
28 16 448

mm&s
44 22 968

Plocha celkem 1416

CENA CELKEM 
ZA ÚKONPOPIS JEDNOTLIVÝCH ÚKONŮ

Odstranění hrubých nečistot a mechu mechanicky a chemicky v několika fázích vždy v 
jednotlivých hloubkových rovinách - strojově

Hloubkové tří-fázové čištění syntetického povrchu, odstranění hrubých a jemných nečistot z 
povrchu a pročištění výplně profesionálním strojem SMG

Plošná dekomprese povrchu (provzdušnění)

720,00 Kč1.

16 004,00 Kč2.

1 450,00 Kč3.

Plošná kontrola spojů umělého trávníku včetně kontroly lepených lajn. Podlepení nesoudržných 
lajn a spojů o celkové délce 20 bm (zahrnuje vyčištění a odmaštění volných spojů, srovnání a 
podlepení na speciálním lepidlem na umělé trávníky. Následné za-pískování opravených míst).

Dodání a rovnoměrná plošná aplikace přírodně bílého křemičitého písku oválného zrna dle normy 
(min 800 kg) - aplikace bude provedena profesionálním strojem pod tlakem pro zajištění 
rovnoměrné aplikace po celém povrchu

Kartáčování povrchu, zapravení nového křemičitého písku a vzpřímení vlasců - srovnání povrchu 
profesionálním strojem

Provedení plošného postřiku proti mechu speciálním přípravkem na sportoviště z 
umělého povrchu s obsahem: (100 g/kg kvarterní amoniové sloučeniny, alkyl (Cl 2- 
C16) (benzyl) dimethylamonium- chloridy; 50 g/kg didecyl (dimethyl) amoniumchlorid.

Doprava materiálů, strojů a osob

5 200,00 Kč4.

4 200,00 Kč
5.

620,00 Kč6.

1 300,00 Kč
7.

600,00 Kč8.

Cena celkem 30 094,00 Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH. Nabídka je časově omezena.



1. dubna 2020 
ZŠ Rodkovského, 

Blansko
Položkový rozpočet
profesionální 

dlouhodobé údržby

Dobrý den,

na základě poptávky předkládáme cenovou kalkulaci na profesionální dlouhodobou údržbu sportoviště s umělým 
povrchem a výplní křemičitý písek.

Využíváme speciální 

certifikované stroje
V čem spočívá profesionální údržba
Profesionální údržba se provádí minimálně jednou za rok pro dosažení 
optimálních hracích vlastností sportovišť. Při údržbě dochází k odstranění 
hrubých a jemných nečistot, provzdušnění povrchu a doplnění křemičitého 
písku rovnoměrně po celé ploše dle norem. Důležitou součástí profesionální 
údržby je dekomprese celé hrací plochy. Pravidelnou a dobře provedenou 
údržbou prodloužíte životnost sportoviště až dvojnásobně.

společnosti SMG, které 
hloubkově vyčistí povrch bez 
jeho poškození. Stroj vynese 
vrchní vrstvu plnicího 
materiálu (křemičitý písek 
nebo gumový granulát) 
pomocí rotačního kartáče do 
vibračního síta. Zde dochází k 
třídění a uchování jemných a 
hrubých nečistot ve stroji a 
následně stroj rovnoměrně 
rozprostře výplň na povrch. Na 
stroji lze s velkou přesností 
nastavit pracovní hloubku dle 
aktuálních potřeb hřiště.

Informace o sportovišti

Délka Šířka Celkem
m2

42 26 1092

CENA CELKEM 
ZA ÚKONPOPIS JEDNOTLIVÝCH ÚKONŮ

Odstranění hrubých nečistot a mechu mechanicky a chemicky v několika fázích vždy v 
jednotlivých hloubkových rovinách - strojově

Hloubkové tří-fázové čištění syntetického povrchu, odstranění hrubých a jemných 
nečistot z povrchu a pročištění výplně profesionálním strojem SMG

Plošná dekomprese povrchu (provzdušnění)

Plošná kontrola spojů umělého trávníku včetně kontroly lepených lajn - případné 
podlepení nesoudržných spojů a délce 1 bm

Dodání a rovnoměrná plošná aplikace přírodně bílého křemičitého písku oválného zrna 
dle normy (min 400 kg ) - aplikace bude provedena profesionálním strojem pod tlakem 
pro zajištění rovnoměrné aplikace po celém povrchu

Kartáčování povrchu, zapravení nového křemičitého písku a vzpřímení vlasců - srovnání 
povrchu profesionálním strojem

Provedení plošného postřiku proti mechu speciálním přípravkem na sportoviště z 
umělého povrchu s obsahem: (100 g/kg kvarterní amoniové sloučeniny, alkyl (Cl 2- 
016) (benzyl) dimethylamonium- chloridy; 50 g/kg didecyl (dimethyl) amoniumchlorid.

Doprava materiálů, strojů a osob

Cena celkem
Ceny jsou uvedeny bez DPH. Nabídka je časově omezena.

520,00 Kč

11 824,00 Kč2.

1 450,00 Kč3.

1 500,00 Kč4.

2 100,00 Kč
5.

590,00 Kč6.

1 300,00 Kč
7.

600,00 Kč8.

19 884,00 Kč


