
SMLOUVA O DÍLO

*
0 u e s yslu § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve mění pozdějších

pře , me ' těmito smluvními stranami:
5

l. objednatelem:
se sídlem:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
zastoupený:

Město Cheb
náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb
00253979
CZ 00253979
KB Cheb č. ú. 19-528331/0100
Ing. Petrem Navrátilem, starostou města

2. zhotovitelem: STAMOZA, spolcčnost s ručením omezeným
zapsaná v obchodním rejstříku vedeného v Krajským soudem v Plzni. oddíl C, vložka 2015
se sídlem: Vrázova 2429/7, Chcb 350 02
IČO: 453 58 800
DIČ: CZ45358800
Bankovní spojení: ČSOB a.s., č.ú. 266794098/0300
zastoupený: Miroslavem Šilhánem, jednatelem společnosti

l.
Předmět smlouvy

l. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas na svůj náklad
a nebezpečí sjednané dílo dle článku II. této smlouvy a objednatel se zavazuje za provedené dílo
zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě.

2. Zhotovitel provede dílo dle článku Il. této smlouvy s tím, že řádně a včas dodá kompletní
stavební práce, včetně stavebních materiálů v rozsahu nutných k provedení díla dle této
smlouvy, obecně závazných právních předpisů, ČSN, ČN a ostatních norem.

Il.
Specifikace díla

l. Předmětem smlouvy je vybudování 13 parkovacích míst v úl. Přátelství na pozemkové
p.č. 2079/5 k.ú. Cheb, dle projektové dokumentace vyhotovené Ing. Martinem Haueisenem - HP
Projekt - Březinova 18/13, 350 02 Cheb, IČO: 73794775.

2. Zhotovitel prohlašuje, že má pro plnění předmětu díla platné oprávnění (předmět činnosti je
zapsán v obchodním rejstříku) a potřebné zkušenosti se stavbou tohoto charakteru, potřebné
odborníky a kvalifikaci pro zhotovení díla, že se dostatečně seznámil s faktickým stavem objektu
i projektovou dokumentací a nezjistil žádné překážky ani další nesrovnalosti ve výkazu výměr
a nabídkové ceně, které by bránily provedení díla dle uvedené ceny a této smlouvy.
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3. Před zahájením stavby provede zhotovitel aktualizaci a podrobné zpracování DlO (dopravně
inženýrských opatřeni), které nechá odsouhlasit DI PČR v Chebu.

III.

Doba plnční a dodací podmínky

l. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést a protokolárně je předat objednateli ve lhůtč stanovené
v čI. III odst. 2.

2. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v náslcdujicích terminech:

· Doba předání a převzetí stavcništč: do 7 dnů od podpisu SOl).

· Zajištění zvláštního užívání komunikace pro provádění stavebních prací,
předložení podrobného harmonogramu stavby a zahájení stavebních prací: do 40
dnů od předání staveniště.

· Lhůta pro dokončení stavebních prací: do 30 dnů od zahájeni stavebních prací.

· Lhůta pro předání a převzetí díla: do 14 dnů od dokončení stavebních prací.

Kompletním předáním díla se rozumí úplné dokončení předmětu plnění včetně vyklizení
staveniště a včetnč všech náležitosti, dokladů, certifikátů a revizí, předaných zástupci
objednatele s předávacím protokolem.

3. V případě objektivně ncpředvídatelných skutečnosti, je možné po dohodě s objcdnatelcm
prodloužit lhůtu plnčni. Lhůta plnění může být prodloužcna o dny, kdy byla nutná součinnost
autora projektové dokumentace k doplněni, či změně projektové dokumentace. Tyto dny musí
být zapsány ve stavebním deníku. V takovém případě je nejzazším termínem pro dokončení
stavby 30.09.2016.

4. Lhůta plnění bude dohodou smluvních stran upravena v případě nemožnosti plnění z důvodu
okolnosti, které mají bezprostřední vliv na prováděni díla, tj. neplnění závazků objednatele dle
této smlouvy, vyšší moc, apod.. s výjimkou vadného plnění ze strany zhotovitele díla. Za vyšší
moc sc uznávají události, ke kterým dojde po podpisu smlouvy a jedná se zejména o stávky,
blokády, hrozbu válečného konfliktu, přírodní pohromy, archeologický průzkum
a archeologické nálezy. Po dobu trvání okolnosti vyšší moci se povinnosti smluvních stmi
dočasnč přerušuji a automaticky se obnovují po jejím ukončení.

5. Zhotovitel prohlašuje, že si je pIně vědom skutečností, které vyplývají z obecně závazné
vyhlášky města Chebu č. 3/2015 O omezení hlučných činnosti.

IV.
Cena

l. Smluvní strany sc dohodly na pevné cenč za provedení díla, včetnč všech přirážek,
ve výši:

Cena za provedení díla bez DPH - 254 861,55 Kč
DPH 21% - 53 520,93 Kč
Cenacclkem - 308 382,48 KČ
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Cena za provedení díla dle článku lV. odst. l. bude splatná dle ustanoveni článku VI. této
smlouvy.

2. V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého
závazku dle této smlouvy vynaloží (zejména náklady na vytýčení síti, materiál, dopravu, odvoz
a uložení odpadu, vybudování, udržování a úklid staveniště, náklady na služby, atesty materiálů,
dokumentace skutečného provedeni, geodetické zaměření pro vklad do katastru nemovitostí
atd.). Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické, finanční, věcné a ostatní podmínky díla
včetně víceprací zahrnul do kalkulace ceny za provedení díla. Cena je pevná a neměnná po
celou dobu výstavby.

3. Veškeré práce nad rámec smlouvy, změny, doplňky nebo rozšíření, které nejsou součástí díla
dle této smlouvy, musí být vždy před realizací písenmč objednány a odsouhlaseny objednatelem
včetně jejich ocenění. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez potvrzeného dodatku
této smlouvy, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu a cena za jejich provedení se stává
součástí ceny za provedení díla.

4. Cena za provedeni díla je považována za uhrazenou řádně a včas, pokud ke dni splatnosti ceny
za provedení díla či její splátky budou peněžní prostředky odepsány z účtu objednatele
ve prospěch účtu zhotovitele uvedeného v záhlaví této smlouvy.

5. Daňový doklad bude obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem
č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. V případč, že daňový doklad nebude obsahovat
předepsané náležitosti, je objednatel oprávněn doklad vrátit ve lhůtě do data splatnosti.
Zhotovitel je povinen takový doklad opravit, aby splňoval náležitosti dané zákonem. Lhůta pro
zaplacení začíná běžet dnem doručení opraveného dokladu.

V.
Odpovědnost za vady

l. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté vad a nedodělků, bude provedeno ve vysoké
kvalitě a bude mít vlastnosti stanovené ČSN, příslušných ON a předpisů platných v době
realizace díla. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla ode dne řádného
protokolárního převzetí díla objednavatelem v délce 60 měsíců a zavazuje se, že v této lhůtě
bezplatně odstraní veškeré závady, jejichž odstraněni objednatel uplatní.

2. Objednatel je oprávněn reklamovat vady díla u zhotovitele, a to písemnou formou. V reklamaci
bude popsána vada díla a termín, do kterého požaduje objednatel závadu odstranit. Objednatel
má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění.

3. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do deseti kalendářních dnů ode
dne oznámení reklamace, zahájit odstraňování vady díla. Po dobu od nahlášeni vady díla až do
řádného odstranění předmětné vady neběží záruční lhůta s tím, že doba přerušení běhu záruční
lhůty bude počítána na celé dny.

4. Neodstraní-li zhotovitel oprávněně reklamované vady a nedodělky v dohodnuté lhůtě, anebo
nezahájí-li jejich odstraňování, má objednatel právo zadat provedení opravy třetí osobě s tím, že
náklady na provedenou reklamační opravu budou účtovány na vrub zhotovitele. Zhotovitel se
zavazuje cenu zaplatit.
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5. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky za jakost díla nezanikají na předané části
díla ani odstoupením kterékoliv ze smluvních stran od smlouvy.

6. Zhotovitcl je povinen odstranit vadu i v připadč, kdy neuznává, že za vadu odpovídá. Ve
sporných případech nese zhotovitel náklady až do rozhodnutí o rcklaniaci soudním znalcem. Na
soudním znalci se smluvní strany dohodnou, návrh předkládá objcdnatcl. Náklady za znalcčnC
jdou k tíži té smluvní strany. v jejíž neprospěch bude rozhodnuto. V případě, že zhotovitel
odstraňuje vady své dodávky. je povinen provedenou opravu objednateli protokolámč předat.

7. Smluvní strany vylučují pro sebe možnost užití ustanovení § 2628 NOZ.

VI.
Platební podmínky

1. Objednatel sc zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu, a to dílčím způsobem dle
skutečného postupu provedeni díla.

2. Zhotovitel předloží nejpoMčji 5 kalendářních dnů od uplynuti příslušného intervalu účtování,
zjišťovací protokol obsahující výčet veškerých provedených prací od začátku stavby
v přislušnCm období skutečně provedené práce na prováděném díle.

3. Úhrada bude provedena na základč dílčích faktur vystavených zhotovitclcm za interval účtování,
který je l x za měsíc. Objednatel se zavazuje vyžádat eventuálni zdůvodněni nebo vyjasněni
pochybných či vadných části :rjišt'ovacího protokolu u zhotovitele nejpozději do 5 kalendářních
dnů od jeho přcvzcti. Přílohou každého účetního dokladu (faktury) bude vždy odsouhlasený
zjišťovací protokol.

4. Splatnost veškerých účetních dokladů (faktur) je stanovena na 14 kakndářnich dní ode dne
doručení dokladu objednateli. Dnem úhrady se rozumí den, kdy byla celková účtovaná částka
prokazatelnč odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

5. Úhrada bude provedena bezhotovostně převodem na účet zhotovitele.

VII.
Smluvní pokuty

l. Objednatel je oprávnčn uložit zhotoviteli smluvní pokutu v případč prodlení zhotovitclc:

a) s terminem dokončení díla;

b) s odstrančním staveniště nad sedm dnů od převzetí díla;

c) s předáním komplctnich dokladů nezbytných k převzetí díla;

d) s odstraněním vad a ncdodčlků oproti lhůtám, jež byly objednatelem stanoveny
v protokolu o předání a převzetí díla;

C) s odstrančnim vad uplatnčných objednatelem v záruční dobč.

- výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele podle bodu a) činí 5 000 kč za každý
i započatý den.

- výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele podle bodu b) Činí 5 000 kč za každý
i započatý den prodlení.
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- výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele podle bodu C) činí 5 000 kč za každý
i započatý den prodlení.

- výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele podle bodu d) činí 5 000 kč za každý
izapočatý den prodlení.

- výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele podle bodu e) činí l 000 kč za každý
izapočatý den prodlení.

Objednatel je dále oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu za prokazatelné porušení:

- ustanoveni o bezpečnosti a ochraně zdraví v průběhu provedení díla, smluvní pokuta
činí l 000 KČ za každé porušeni, uvedená částka nenahrazuje eventuelni postih ze
zavedeného správního řízení;

- ustanovení o ochraně životního prostředí, ochraně přírody a nakládání s odpady,
smluvní pokuta činí l 000 KČ za každé porušení, uvedená částka nenahrazuje eventuelni
postih ze zavedeného správního řízeni;

- jakékoliv povinnosti zhotovitele, vyjma shora uvedených ustanovení, vyplývající z této
smlouvy nebo ze zákona (zejm. nevedení stavebního deníku apod.), smluvní pokuta ve
výši 20.000 kč za každé porušení.

2. Objednatel je dále oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu, pokud odstoupil od smlouvy
z důvodu uvedených v ustanoveni článku VIII. této smlouvy, výše smluvní pokuty činí
v takovém případě 5 % z celkové hodnoty díla.

3. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení se zaplacením faktury zhotovitele
objednavatelem dle této smlouvy, má zhotovitel právo uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,01 %
z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení.

4. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od data doručeni písemné výzvy k zaplaceni ze strany
oprávněné, a to na uvedený účet. Uplatněním smluvní pokuty není dotřeno právo na případnou
náhradu způsobené škody. Dodavatel dává výslovný souhlas k eventuelnímu provedení
vzájemného zápočtu pohledávek.

VIII.
Odstoupení od smlouvy

l. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví
zákon či tato smlouva. jinak v případě podstatného porušení této smlouvy. Odstoupeni od
smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení
zhotoviteli. Odstoupením od smlouvy se tato smlouva od okamžiku doručení projevu vůle
směřujícího k odstoupení od smlouvy objednatelem ruší. Smluvní strany se dohodly, že
podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména prodlení zhotovitele:

a) s termínem dokončení díla;

b) s odstraněním staveniště nad sedm dnů od převzetí díla;

C) s předáním kompletních dokladů nezbytných k převzetí díla;

d) s odstraněním vad a nedodělků oproti lhůtám, jež byly objednatelem stanoveny v protokolu
o předání a převzetí díla;

e) s odstraněním vad uplatněných objednatelem v záruční době.

lX.
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Kontaktní osoby a doručováni
l. Smluvní strany se dohodly, že kontaktní osobou pro technickou realizaci stavby a odsouhlasení

provedených prací na straně objednatele je:

p. Jan Illinger, úředník odboru investičního
a na straně zhotovitele:

p. Ing. Vladislava Závodská, Novotný Roman
2. Smluvní strany se dohodly, že kontaktní osobou ve věcech smlouvy, dodatků, plateb a faktur na

straně objednatele je:

Ing. Pavel Šturc, vedoucí odboru investičního
a na straně zhotovitele:

p. Miroslav Šilhán, jednatel společnosti
3. Smluvní strany se dohodly na následujícím způsobu doručování:

· Poštou - faktury a dodatky ke smlouvě - adresa objednavatele: v záhlaví této smlouvy.
- adresa zhotovitele: v záhlaví této smlouvy.

· Osobně - veškeré technické doklady, zápisy atd., vyplývající z vlastni technické realizace
akce. Za objednatele i zhotovitele potvrdí převzetí kontaktní osoby, nebo jejich zástupci.

· V případě doručování dokumentů se za řádně doručené považují též dokumenty doručené
prostřednictvím datové schránky. Doručuje-li se způsobem podle zákona č. 300/2008 Sb.,
v platném znění, ustanoveni jiných právních předpisů upravující způsob doručení se
nepoužijí. Dokument, který byl dodán do datové schránky, je doručen okamžikem, kdy se
do datové schránky přihlásí osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup
k dodanému dokumentu. Nepřihlásí-li se tato osoba do datové schránky ve lhůtě 10 dnů
ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky, považuje se tento dokument za
doručený posledním dnem této lhůty. Takovéto doručení dokumentu má stejné právni
účinky jako doručení do vlastních rukou.

4. Smluvní strany se dohodly, že v případě zmčny sídla či místa podnikáni, a tím i adresy pro
doručováni, budou neprodleně informovat druhou stranu.

X.
Závěrečná ustanovení

l. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních
stran.

2. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží dva výtisky. Každý
stejnopis má právní silu originálu.

3. V případě neplatnosti nebo neúčinnosti některého ustanovení této smlouvy nebudou dotčena
ostatní ustanovení smlouvy.

4. Smluvní strany se dohodly, že promlčecí lhůta k uplatnění práv smluvní strany bude 10 let od
doby, kdy mohlo být uplatněno poprvé.

5. Smluvní strany ujednaly, v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský
soudní řád, v platném znění, že v případě jejich sporu, který by byl řešen soudní cestou, je
místně příslušným soudem místně příslušný soud objednatele.
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>r 6. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat výhradně oboustranně odsouhlasenými,

písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou
smluvních stran. K jakýmkoli jiným formám změn než dodatkům této smlouvy případně ústním
ujednáním se nepřihlíží.

7. Smluvní strany výslovně prohlašují, že jsou k právnímu jednání zcela svéprávné, že tato
smlouva je projevem jejich pravé, určité a svobodné vůle a že si tuto smlouvu podrobně
přečetly, zcela jednoznačně porozuměly jejímu obsahu, proti kterému nemají žádných výhrad,
uzavírají ji dobrovolně, nikoliv v tísni, pod nátlakem nebo za nápadně jednostranně
nevýhodných podmínek a takto ji podepisují.

8. Ve smyslu § 147a zákona bude zveřejněno v zákonem stanovených lhůtách úplné znění této
smlouvy, a to včetně jejich případných změn a dodatků.

V Chebu dne: 01.07.2016

Miroslav Šilhán

m \'v1()/. .,

'. . ' .odd, C vL 201
-· !¢?9

F

Ĺ 4 W 'V

i9 07 1016
V Chebu dne .

S'1o c%
" '

za objednatele
Ing. Petr Navrátil, sta 5
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REKAPITULACE STAVBY
' KÓd: H-2015-44

Stavba: Parkoviště v úl. Přátelství na pozemku p.č. 2079/5 v k.ú. Cheb

KSO: 822 55 CC-CZ: 21122
Místo: Přátelství, Cheb Datum: 05.11.2015

Zadavatel: lČ: 00253979
Město Cheb DiC: CZ00253979

Uchazeč: ĺČ: 453 58 800
STAJVK)ZA, společnost s Renim omezeným DIČ: CZ45358800

Projektant: lČ: 87334321

hg. Martin Haueisen DIČ: CZ8304091807

Poznámka:

Vedlejší a ostatní náklady
V ~ĺsu prací jsou uvedeny jen ty vedlejší a ostatní náklady, jejichž provedeni objednatel vyžaduje a jejich výsledky je zhotovitel povinen
objednatdi předložit. zbývající vedlejší a ostatní náklady jsou plně věci zhotovitele a zálcži na jim zvolených pracovních postupech, zda a do
jaké miry bude tyto náklady Čerpat. Tyto náklady je zhotovitel povinen zahrnout do cen pract, s nkniž SOUViSí. jedná se zejména o tyto vedlejší
náklady:
- Ztížené výrobni podmínky souvtsejici s umístěním stavby, s provizorními nebo dopravními omezeními, se zhocšenými klknatickými podminkami, s
práci na těžko přístupných místech, s prací ve zdraví Škodlivém prostředí, se ztíženým pohybem vozidel v centrech měst, s prací v ochranných
pásmech.
- Uvedeni stavbou dotčených ploch a staveništní dopravou dotčených kommikaci do pŮvodního nebo projektového stavu. Péče o nepředané
objekty a konstrace stavby, jejich ošetřováni. Likvidace přebytečného stavebního materiálu odpovidajicim zpŮsobem.
· Zajištěni bezpečnosti při prováděni stavby ve smyslu bezpečnosti prace a ochrany životního prostředí.
· Nutný rozsah stavebního pojištěni budouciho díla na předmětné stavbě a pojištěni odpovědnosti za Škodu zpŮsobenou dodavatdem třetí osobě.
Zajištěni bankovních garanci.
- Všechny další nutné náklady k řádnému a úplnému zhotoveni předmětu díla zřejmé ze zadávací dokumentace nebo místních podmínek.
· Úp'ava přísluŠné dokumentace dle techmogkkých postupů zhotovitele a dle při prováděni zjištěných skutečnosti. Zpracováni Plánu havarijnich

opatřeni zařízeni staveniště a mechanizace. Zpracováni povodňového plánu. Zpracováni plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
(dle S 15, odst. 2 zákona Č. 309/2006 Sb., kterým se upravuji další požadavky BOZP). Zpracováni technol%kkých posWŮ a plánů kontrol.
Pasporuzace stavbou dotčených ploch a objektŮ.
· Zařízeni staveniště - zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na zařízeni, provoz staveniště a jeho vyklizeni vC. nákladů na ostrahu staveniště a
zabezpeČeni proti neoprávněnému vstupu. Ochrana vedeni inženýrských šiti · všech IS na staveništi a v jeho okolí. Zabezpečeni a stěhováni
archedogických nálezů a přírodních hodnot Zajištěni vhodných prostor pro potřeby investora, TDI a AD.
- Veškeré zkouŠky, měřeni, revize, posu&y a dozory dle příslušných tkp, norem a ostatních předpisŮ s výstavbou souvisejicich.

Cena bez DPH

Sazba daně

DPH základm 2L00%

sni2ena 15,00E

jCena s DPH v

Základ daně

254 861,55

0,00

CZK
IŠIŠ

254 861,55

výše daně

5J 520,93

0,00

308 382,48

S°I'AMOZA,
spokčnost s ručením or ,

%mná ti Krajskai¢ps()udu v Plzni,

DIČ: €z453mo(!

l
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: H.20¶5 44

Stavba: Parkoviště v úl. Přátelstvf na pozemku p.č. 2079/5 v k.ú. Cheb

V

,S;

,,y 'E

AMsľo:

ZadavatM:

ÚChd?CČ:

Plátelstv1, Cheb

jvé$¢o Cheb

Dahm. 05.1¶ ?0i5

Projektant' ing. M,arth Hjucíscn

Kód Objekt. So®ts prací

Náklady stavby celkem

H-2015" SO 101 - Parkoviště
44Žo1:!c1p"""

SO 101 . Wpis prací . ParkoviŠtě

Cena bez Dph (CZK) Cena s Wh (CZK) Typ

254 861,55 308 382,48

254 861,55 308 382A8 STA

254 861.55 m 382,48 Soupis

l
, l

Strom 2 i 0
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KRYCÍ LIST SOUPISU

SUvb,o:

Objekt:
H.2015 44 101 . SO 101 . ParkoviiCé

~$'

H-2015-44-101-SP - SO 101 - Soupis prací - Parkoviště

Z»CKvMC1"

W5ro Cheb

Uchazd

STAMOZA. sp<Mčnmt s ruČenwn omezeným

Pro)ektm'

m Mjřůn PLDuctscn

Pozm~'

?i¶22
05J¶.201$

00?53979
CZOQ25J979

·53 58 BOO
CZ45JW00

67JJ4J2¶
CUM09I007

Ceno bez DPH 254 861,55

Cena s DPH v CZK 308 382,48



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Qbjekt:
H·20¶$ 44·¶01 · SO ¶0¶ . P»rkov1ŠtČ

XW$'

N2015-44-101-SP - SO 101 - Soupis prací - ParkovfŠtě

M0sao PÍÓtdstvL Cheb

Kód dílu . Papts

%Oůq::+

ej'"'

Chům: 05J¶.20¶5

Projektant m. wrčln Wuehen

Náklady soupisu celkem

HSV · Práce a dodávky HSV

1 · Zemni práce

5 · KomunlUce pomnni

8 . Trubní vedeni

9 - Ostatní kcmtMcce a práce, t~&i

998 · Přesun ~

VRN · Vedlejší rozpočtové náklady
VRhli · Průzkurmé. geodetkké a p'o)ekľové práce

VRN3 · Zařízeni stavemště

vrn4 · kůmýr8ká Činnost

VRN6 · Uzemň vthry

VRN7 · Provozní v'ltvy

VRN9 ·OSLMM náklady

čem celkem [CZK]

254 861,55

235 760,55

52 823,12
161 491,57

¶5612,89

4 '182,97

19 101,00

9000,00

2 001,00

3600,00

S®,®

500,00

3 500,00

Su~ 4 I 0
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SOUPIS PRACÍ

Objekt
h 2015 44.1Ó1 . SO fOl PaňumŠCc

So%ĺ$:

H-2015-44·101-SP - SO 101 - Soupis prací - Parkodště

~: PÍÓt¢I$M, Cheb

Mdvucl ~ CMb

PČ Ty Kód popíš

P

Náklady soupisu celkem

Mum: O$JL2015

" " =

D HSV
D l

I K m ¶O¶¶O¶

PP

VY

VY F3

VY

2 k imnm
H

P

VY F7

VY

l J K
W

W
W FD
VY

4 K ¶???0??09

PP

P

VY

VY

s k mmm
PP

VY

VY

PP

P

VY

VY

PP

VY m

VY

0 K ¶62M¶¶¶

PP

nr HO
VY

PP

VY

VY

IQ K ¶67IO)¶O¶

PP

P

VY

Vy

PP

P

VY

VY

PP

¶N

VY

Práce a dodávky HSV
Zemni yacc

2jOU' 2J.000

ň.ŕcj.j 57.420

5UVktvm ~Iu cLe hmctNKc

DO como
sod« 00.000

f 7 $7,QO

F8 ¢0.000
5~'« QO.000

F7 $7,420
sod« $7,420

FD 60.000
~C¢ 6O,QQO

no ¶8,000

Sod« ¶BA00.

h .

$od« 2JA00

~C¶n w'"^y m

n 57,QO
$oíd« 57>Q0

WUrm W~vy m MbSřy

sovkc ¢0.000

(CZKJ $QU$Uvd

254 861,55

235 760,55

52 821,¶2
·7¶.50 es URS ?O¶S 00

UQJ,JO es Urs bOl$O¶

6mm es Urs ?0¶$01

S ©4.90"C$ WS 20¶5 0¶

$ moo es m ms 01

l moo es m 2O¶$O¶

4und $ z 0



PČ Ty Kód

, P13 K f712012t!
PP

Popis NU

Poplatek za uloženi odpadu ze Yypanlny na skládce ¢ůládbovné) t
Uloženi symn'ny pKjptMek za uloŽeni $ypanfny na skládce (skMkovné)

PbzMmko k položce:

F7"1,8

Součet

Poplatek za uloženi odpadu ze sypaniny na skládce (skladkovné) t

Uloženi syC»niny popLatek za uloženi sypaniny na skládce (skládkovné)

F8'1,8

SouČet

Struktura výpočtu: změřeno v digitálni verzi PO funkci na měřeni ploch

SO
SouČet

Zálohmi parkového trávniku výsevem ploChy do lOCk) m2 v rovině a ve svahu do 1:5 ' m2

Založeni trávn(ku na půdě př"d"m pňpravené plochy do fOOO m2 vý5évém včetně utaženi parkovéM v rovině nebo na
svahu do 1:5

F3
Součet

OSIvO směs Crovni porkovo kg

oAAva pkn(n snésí travní baleni obvykle 25 4 CM'ková

F3

Součet

50°0,015 Piepoäené koeficientem mnoŽství

Upráva pláně v hornině tř. 1 u 4 se zhutněním m2

(F1·F2)'1,1
SouČet

žalm rostlin vodou plocha Wes 20 m2 ! mí
Zahli rostHn vedou pďochy záMnů jednotlivě přěs 20 m2

Struktura výpKjčtů: plocha x rnnoŽstvi x pGet opakováni l KXX)

F3'5"10/ 1000 "trávnik"

SouČet

. Domz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m mí
~7 vody pro zállvku rosthn m vzdálenost do 1000 m

F6

SoQet

Piiplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do lOCk) m ZKD 1000 m m3

F6

SouČet

2,5"2 'Přcp&tené koeficientem mnoŽství

Množství j·cena
(CZK] ,

103,356 6O,0Oi

P

W

VY

14 K 171201211

PP

W

W

15 K 1Blj01101

PP
VY

VY F3

VY

16 K 181411131

PP

W

W

17 M 005724 f®

PP

VY

W

VY

18 K 181951102

PP

W

VY

19 K 185804312

PP

VY

W

W F6

20 K 185851121

PP
VY

VY

21 K 185851129

PP
VY

VY

VY

D 5
22 K 564671111

PP

103,356

103,356

I08.QQO 60,00

108,(XX)

K)8,QQÔ
50.00oj 16,50

50,000

sam

50,000 14,50|

50,000

50,000

0,750 9QOO

50,000

SONo

0,750

191,400 10,50'

191,4CK)

191,400

2,500 280,00"

2,500

2,500

2,500 560,00'

2,500
2,500
5,000 560,00

2,500
2,500
5,000

Komunikace pozemní
PodklM z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm ti 250 mm m2 " 191,400

Podklad z ka~nwa hrubého dmeného vel. 63·?25 mm, s rozpcxtřenim a zMitněnim, po zhutněni ti. 250 mm
Fbznómka k pobŽce:
Pbložko le uvažovuna joAO REZERVA v pňpod'é nutmsCl sonoce akClmi zůny zemni pláně výmě'o le uvdbvóno v
plném mndw zemni plóně. Foktumvdm biňe skute&é mnoZsCv1.

(F1·F2)"1,1 191,400

SouČet 191,400

Podklad ze Štěrkodrtě ŠD ti 50 mm m2 m,4001

Podklad ze Šľěrkodrti ŠD s rozpcosCřenim a 2Mitněnim, po zhutněni ti, SO mm

Fbzndmka k Wbžce:

plném mzsdju zemni pláně. FaktumMno bide skutečné mnoŽsCvi

F2_ 1 "sanace aktívni zóny zemni pláně - uzavírací vrstva" 191,400

Součet 191AOO

Podklad 7e Štéfbodrtě ŠD ti ¶?0 mm m2 174,Qooj

Pcxlkbd ze štěřkcnru So s rozprostřením a zhutněním, pk) zhutněni ti. 120 mm

F1·F2 "fr. onu" 174,ckx)

Součet 174,CXjO

Podklad ze Štěrkodrtě ŠD ti 150 mm m2 ¶9L400'

Podkbd ze Štěrkcdrtl ŠD s rozpc«tienim a zhutněním, po zMAréni ti. ISO mm

(F1·F2)"1,1 "fr. 0/6JB" 191,400

SouČet 19L40O

Kladeni zámkové dlaŽby komunikaci pro pěší ti BO mm 5kuplny A pI do 300 m2 m2 174,CKX)"

Kbdeni dlažby z betonových zámkových dlaždic komjňfbc&cĹ pco pěli s loŽem z kameniva těŽeného nebo drcenéM ti.
do 40 mm, s vypďněmm sWr s dmµtým MAněnim, v1br<jvánim a se smetením přeb'ytRnéM materiálu m krajníci Cl.
BO mm shjp(ny A, Wo Cdochy ples ¶00 do JOO mZ

Struktura výpočtu: změřeno v digitálni verzi PO funkci na měřeni ploch

167,58 "parkoviště" 167,580

6,42 "VOZ" 6,420

Součet 174,000
V

dložbo 20 x 10 x 8 cm barevná m2 6,6$3

dlažba 20 x 10 x 8 cm barevná
Fbzndmko k µAožce:
ck'po'uCený výrobek Best Klasjko, tmw ontrodr, lze komblnomt a rmhrtxllt daújm ckporu&ným výrobkem Best

F2 6,420

Součet 6,420

6,42'¶ ,OJ 'Piepoäcne koeficientem množství 6,613

dlďba 20x20x8 cm pňrodnó m2 ¶72,607

dlaiba 2QůOx8 cm pčirodni
FbzMmka k položce:
'kjpo'uC"ný výrobek Best Kam. bonmphRdnl

FI 167,580

Součet 167,580

167,58"1,03 'Pře=tené koeficientem množství 172,607

215,00

VY F2J
W

2J K 564811111

PP
65.0oj

r

VY

W

PP

VY

W

25 K 564851111

PP

VY F9

VY

26 K 59621 ¶212

105.00

¶29,50

216,00

PP

W

W FI

VY n

VY

27 M IP 235

PP

P

W

W

W

28 M IP 2JO

PP

P

VY

VY

W

2JJ,00

149,00
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Cena celkem Cenová ". qL q
.[CZK) soustava

6 480,00 es Urs 2015 01

\

825,00 es Urs 2015 01 '

725,00 es Urs 2015 01

67,50 es Urs 20150¶

2 mm es Urs 2015 01 l

moo es Urs 201501 '

1 400,00 es Urs 2015 01 :

2 800,¢0 es Urs 2015 01

l

161 491,57
41 151,00,CS Urs 2015 01

,12 441,00jCS Urs 2015 01

IB ?70,00 es Urs 20¶5 Of ,

24 786,30jc$ Urs 2015 01 '

17 5&¢,00 es Urs 2015 01 l

1 540,81

25 718,4¢



7
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PČ Ty Kód Popis MJ N\nož,t,í j·""na Cena celkem Cenová

P [CZK) [CZK] soustava

D 8
29 K 899331111

PP

VY

VY

VY

D 9

PP

Trubní vedeni
výškova ůpcava ullCnho ncupu nebo vpusti do 200 mm zvýiemm poklopu

výšková úpcava ullčniho muµj Mbo YWbtf do 200 nm zvýšením µjkloµj

Struktura výpočtu' počet kusů

1

Součet

, kus , ¶,OOO, 1 650,00

1 650,00
1 65O,CJO.CS URS 20!5 0¶

¶,000
1,000

1.®0 850,00!
15 612,89

850,00 es Urs 2015 01

P

VY

VY

W

31 K 9!6¶31213

PP

W

W

32 M 592174650

PP

W

W F14

VY

W

JJ M 59W747tO

PP

VY

VY F1J

W

W

J4 K 966006132

PP

1,000

1,000
4j,5001 236,00

43,500

Q,500

42,381 82,00

10 266ao es Urs 2015 01

3€5,24 es Urs 201501

41,550

41,550

42,381

2,575 222.® 571,65 es Urs ?015 01

2,500

2,500

2,575

LQOO 450,00 450,00 es Urs 2015 01

P

W

VY

VY

1,000

1,000

D 998
35 K 998221011

PP

D VRN

D VRN1
J6 K O¶2l03äX)

PP

76,054 55,00

um 2 5qo,qo

4 182,97
4 182,97 es Urs 2015 01

19 101,00

9 000,00
2 500.00 es Urs 20¶5 o!

P

37 K 012203000

PP

1,000 1 mm 1 500,00 csťRs 2015 01

P

38 K 0¶230jOCK)

PP
tN0 J500,00

39 K 01325400O

PP

D VRNÍ
40 K OJOQOIQQO

PP

41 K ,032(XRQQO

PP

Ostatní konstrukce a práce, bourání
Njntaž svislé dopravm znaČky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu m

MontáŽ smě dopravní múky základni vehkosti do l m2 ob)ímkaml na sloupky nebo konzoly

PbzMmko k pK)loZce:

Struktura výpočtu: Xet kusů

1

SouČeC

CK.ueni sb|mčniho obmbnůaj betonového se zřízením loŽe, s vyµněnim a zatřením spór mdcou stoµtého
s boční opětou z betonu uostého ti'. c ¶2115, do tože z betonu prostého téže zWky

F13P,78·F14

SouČet

obrubnlk beConv.y silnKnl Standard KUx15x25 cm kus

obrubníky betonové a iele2obetonové obcubnik sI(nični Standard l® x IS x 25

Struktura výpočtu: změřeno v digitálni verzi PO funkci na měřeni délek

43,5-F13"0,78

Soäet

41,55'1,02 Picpoäené koeficientem mnoŽství

obrubmk beronovy dlnhťnl vnějši oblý r LO SCandárd 7& 15U5 cm bus

Struktura výNau: WČet kusů

2,5

SoQet

2,5"1,03 "PřeWČtené koeficientem mnoŽství

Odstraněni znaČek doµavnich netxj onentačnkh se sloupky s beLonovyml pMkaml kus

Ochtcaněni dopravních netxj onent»čnkh znaČek se $1oupkem s uložením hrmí na vzdálenost do 20 m nebk) s

Pbuklmko k pKjiožce:
demonCovoné zmCky budou zpětné poUžicy v rómd stavby

Struktura výpočtu: počet kusů

Součet

Přesun hmot
Piewn hmot pro poremm komunikace s krytcm dlážděným : t :

Přesun hrot pro Wzemni komumkace s krytem dlážděným doµmvni ndálenost do 200 m )akékolw dáky ob}ektu

Vedlejší rozpočtové náklady
Průzkumné, geodetické a projektové práce
Gegdeucke prace pied vyjtdvlx)u l ~ ,

PbzMmko k Niožce:
vytjkenj hranic ŕmemků, vyty0!enl AaveniŠté q stavebního objektu, urCeni pŇbéhu ncxhemniho nebo podzemního
stám/idM lpldnovaného vedeni, urCeN vytyťbvud sice, .

Geodettcke práce při pcovjdém 5tôvby

Průzkumné, geodéckké a pcojektmé pnke ~CKK µáce Ni µováděni stavby

Fbzndmko k Nožce:

Gcodcucke m ace po vystavbě

Průzkumné, ěeodetkké a pcojekľovc práce geodetické práce Cx) výstavbě

Fbzndmka k pokjZce:

Dokumentace skutečného µovedeni 5Cjvby l ~
Průzkumné, ~tKké a WJektové Mce µojektavé peke dokímenLace stavby (vykmová a textová) sMečMho "

pcuv«kni stavby

Zařízeni staveniště
Zařízeni staveniště l ~

Základni ruzděleni µÚvMnich ännosti a nákladů zařízeni staveniŠtě

Hlavni (Mly µŮvMnich ännosti a nákbdů zařízeni scavemště vybaveni sLaveniŠtě

RRMmko k pK)bZce:
Mklodý m stavební buňky, pmM/ern ploch stavenlŠCě, pmvizornl Hmunlk«e, skládky m s[avtnIšcl, zňireN
pDčiCaá)vé site, w7el ostatnl náklady, ndklody no pit)wz q ÚdrŽbu vybaveni stavenlšté

3 500,00 es INS 20¶5 01

1 mm es urs 2015 01

1,000 50CLOO

1,000 moo

2 00¶,00
500,00 es URS 2015 01

moo es Urs 2015 01

P

42 k ojjoaxm

PP
qj K

PP

Pilpj jení staveniŠtě na lnZenýnke šité

Hlavni ll(uly pcůvodnKh ČInnosti a nákladů zařízeni sL~ntšrě pňpojeni na Inženýrské sitě

Fbtnámka k pobtce:

sravenlštl, Ĺn/orrmôM uĎule, alarm. stróŽnď $(UÚK7, osvěClenl sCavtniště

bušem Laiilenl staveniště

Fbzndmko k Nožce:
mzeMónl, Huránl, cxh'ot. úpravu rerénu

_ i IAQO 1,00j ¶,00 C5 Urs 2015 01

¶,000 500.00 mm es us 20¶5 Of l

44 K OJ9002QOO

PP

P

D VRN4
45 K 04(XX)l(XX)

PP

Inženýrská Činnost
lnienyrská iinnost

Základni rozděleni průvodnkh ännosti a nákladů inženýmcá činnosc

3 600,00
3 600,00 es Urs 2015 o!
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PČ Ty KÓd Popis

P

D VRN6
' 46 , k 106000¶0cd

PP

P

D ,VRN7_
47 " K |07D001000

PP

Územní vlivy

Uzeinm divy

Zákbdni rozděleni průvodních änmmi a rúklMÚ Uzemni vlivy

FbZMmko k pkj1ožcc:

Provozní vlivy
|Provozni vlivy

Ukbdni rozděleni ~nich činnosti a nákladů µuvozni vlivy

Fbznčlmka k jMoice:
pz lnvesCoro o tletlch osU, sjlnläM pmmz, zcIZenýMM' mzfd'el v centrech mést. železnlbj q městský kolejový

" "O"" ::::: gco Q°i":'

0

5ČJ0,00 '"

... 1,00oj 5CXL®Ĺ 5oo,aj OŮRS 201501 l

P

D VRN9
48 K IP 901

PP

49 K IP 902

PP

Ostatní náklady
Informům tabule

InfonmČni tatUe s ÚKtäjf o sWvbě o mzměnj 2"1,5m
kus ¶,OOO; 1000,00

3500,00
1000.00

1,000 2 moo 2 500,00

l
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