
Smlouva o dílo

na provedeni stavebních prací (dále jen ,,smlouva")

Zakázka:

Čáslav - Oprava ulic jabloňová, Třešňová a Nad Rezkovcem

OBjEDNATEL:

ZHOTOVITEL :

Město Čáslav
Nám jana Ž'žky z Trocnova 1, 286 01Čáslav
lČ: 002 36 021
DIČ: CZ00236021

zastoupené: Ing. Jaromírem Strnadem, starostou města
zástupce l oprávněný pracovník ve věcech technických:

(dále jen ,,objednatel")

Konstrukce a dopravní stavby s.r.o.
Sídlo: Zbraslavice 2, 285 21Zbraslavice
lČ: 28447085
DIČ: CZ28447085
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
pod sp. zn. (oddíl, vložka) C, 142142
bankovní spojeni:

č. účtu:
zastoupený:

(dále jen ,,zhotovitel")

Objednatel a zhotovitel uzavÍrajÍ podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku tuto smlouvu o dílo:

1.

Předmět plněni

Předmětem této smlouvy je provedení stavby zhotovitelem pro objednatele:

Oprava povrchu stávajÍcÍch komunikací (vozovka + chodníky) v ulici jabloňová, Třešňová a
Nad Rezkovcem v Čáslavi v rozsahu blíže vymezeném ve výkazu výměr (dále jen ,,díla").
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l. 2. Zhotovitel je povinen provést za podmínek stanovených touto smlouvou účelně a efektivně
stavební práce, Činnosti a úkoly v rozsahu a podle nabídky zhotovitele při realizaci díla, a to

v souladu se zadávací dokumentaciakce.
Pro vyloučeni pochybností se stanoví, že plněni, resp. splnění závazku zhotovitele popsaného

výše v tomto odstavci se v této smlouvě označuje rovněž jako ,,provádění", resp. ,,provedení

díla" zhotovitelem.

1.3. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby při provádění díla nedošlo ke škodám na majetku, zdraví,
životech, přírodě ani životním prostředí.

1.4. Veškeré práce budou provedeny s odbornou péčí dle platných právních předpisů. Pokud si to
charakter prací vyžádá, musí být zajištěno vydáni povoleni příslušných orgánů veřejné správy.

Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastním nákladem provedení všech potřebných technických či

jiných zkoušek potřebných pro realizaci a řádné užÍvánj díla, pokud je jejich provedení obecně

závaznými právními předpisy požadováno (např. technické (dÍ|čÍ) zkoušky jednotlivých

komponentů díla), a to tak, aby byly vykonány nejpozději do 5 dnů před lhůtou uvedenou v

bodě 4.1. Objednatel se zavazuje poskytovat k tomu zhotoviteli potřebnou součinnost.

2.

Podmínky zhotovování díla

2.1. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost i nebezpečí.

2.2. Korespondence a platební doklady, které budou objednateli zasílány zhotovitelem, musí být

označeny číslem smlouvy objednatele, a názvem akce. Neoznačenou korespondenci a platební

doklady má objednatel právo vrátit zhotoviteli.
2.3. Požadovaná kvalita a způsob její kontroly musí být provedeny v souladu se zadávací

dokumentací a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy.
2.4. DomnIvá-li se zhotovitel, že pro řádné prováděni prací existuji překážky, musí to neprodleně

písemně ohlásit objednateli. Opomene-li toto oznámení, může uplatnit jen ty okolnosti, které

byly objednateli známy včetně jejich účinků.
2.5. Zhotovitel je povinen respektovat trasy rozvodů a instalaci, které nebudou stavbou dotčeny či

měněny (viz bod 9.5). Případné poškozenívýše uvedeného půjde ktiži zhotovitele.

3.

Předání staveniště

3.1. Objednatel předá protokolárně zhotoviteli staveniště nejpozději do 10 dnů po doručení výzvy

zadavatele k předání a převzetí staveniště.

4.

Doba plněni

4.1 Zahájení realizace díla: do 10 dnů od předání staveniště.
Kompletní dokončení díla: plněni předmětu zakázky navazuje na opravu vodovodního a

kanalizačnIho řadu vC. přípojek. z důvodu koordinace prací požaduje zadavatel, aby vybraný
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zhotovitel této veřejné zakázky převzal staveniště do 10 dnů od doručení výzvy zadavatele

k předání a převzetí staveniště a komplexně dokončil realizaci předmětu plněni ve lhůtě do

4 měsíců ode dne předáni a převzetí staveniště. KompletnIm dokončením díla se rozumí

dokončeni díla včetně jeho předání bez vad a nedodělků oboustranně potvrzeným předávacím

protokolem.
V případě nepříznivých klimatických podmínek, které mají vliv na technologii a kvalitu prací,

budou práce na dobu nezbytně nutnou přerušeny.

4.2 Lhůty provádění budou prodlouženy:

· jestliže překážky v provádění díla zavinil objednatel

" jestliže přerušeni prací bylo zaviněno vyšší mocí, nebo jinými okolnostmi
nezaviněnými zhotovitelem

· v případě nepříznivých klimatických podmínek, které mají vliv na technologii a kvalitu
prací

5.

Cena

5.1. Cena za provedeni díla podle této smlouvy je cenou určenou podle rozpočtu, který je součásti

nabídky zhotovitele, jež tvoří přIlohu č. 1 této smlouvy (dále jen ,,rozpočet"). Tento rozpočet

se považuje za rozpočet závazný, úplný a tvOřÍCÍ nedílnou součást této smlouvy.

Cena za provedeni díla podle rozpočtu bez DPH Činí4 418 000,- KČ

(slovy: čtyřimi|ionyčtyřistaosmnácttisÍc korun českých)

Sleva z nabídkové ceny bez DPH čini44 000,- KČ

(slovy: čtyřicetčtyřitisice korun českých)

Cena za provedeni díla po slevě bez DPH činí4 374 000,- KČ

(slovy: čtyřimi|ionytřistasedmdesátčtyřitisÍce koru n českých)

DPH 21% po slevě Činí918 540,- KČ

(slovy: devětsetosmnácttisícpětsetčtyřicet korun českých).

Cena za provedení díla po slevě včetně DPH činí 5 292 540,- KČ

slovy: pětmi|ionůdvěstědevadesátdvatisÍcepětsetčtyřicet koru n českých).

Tato celková cena je fixní, konečnou a závaznou cenou za provedeni díla. Rovněž jednotkové

ceny uvedené v rozpočtu, ze kterých se celková cena skládá, jsou fixní, konečné a závazné.

5.2. jestliže zhotovitel zjisti v průběhu prací nové skutečnosti ov|ivňujÍcÍ rozpočet, oznámí to

bezodkladně písemně objednateli.

5.3. Cena určená dle rozpočtu podle bodu 5.1. této smlouvy může být zpřesněna nebo upravena

jen dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem, za podmínek stanovených touto smlouvou.
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5.4. požaduje-li objednatel písemně nebo vyplývá-li z objednatelem vyžádané změny projektu
odlišné provedení prací od popisu nebo od kvalitativnIch podmínek obsažených v zadávací

dokumentaci, musí být před jejich prováděním dohodnuta odpovjdajÍcÍ cena. O výsledné

částky, které vyplynou z oceněnítěchto prací, bude pak formou dodatku ke smlouvě zvýšena a

nebo snížena cena sjednaná ve smlouvě.

5.5. Bude-li objednatelem vyžadováno provedení prací, které nejsou obsaženy v zadávací
dokumentaci stavby (vícepráce), musí na tuto skutečnost zhotovitele upozornit před

zahájením těchto prací. Vtomto případě musí být dohodnuta nová cena před jejich

zahájením.

5.6. Veškeré vícepráce, které zhotovitel provede nad rozsah předmětu této smlouvy po případném
zpřesnění rozpočtu nebo zadávací dokumentace bez výzvy nebo souhlasu objednatele, které

nejsou v souladu s touto smlouvou hradIzhotovitel.

5.7. výše DPH se bude řídit předpisy platnýmiv době realizace díla.

6.

Platební podmínky

6.1. Objednatel nebude poskytovat zálohy.

6.2. Provedené práce budou postupně hrazeny na základě faktur vystavovaných zhotovitelem
jednou za měsíc na základě zjišťovacího protokolu odsouhlaseného a podepsaného pověřenou

osobou objednatele. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu a číslo smlouvy

o dílo.

6.3. Každá úhrada bude provedena na základě faktury s přiloženým zjišťovacím protokolem dle
bodu 6.2. vystavené zhotovitelem a odsouhlasené objednatelem. Splatnost faktury je 30

kalendářních dnů od jejího doručeni objednateli. Námitky proti údajům uvedeným ve faktuře

může objednatel uplatnit do konce lhůty její splatnosti s tím, že ji odešle zhotoviteli

s uvedením výhrad. Tímto okamžikem se zastaví lhůta splatnosti. Od okamžiku doručeni

opravené faktury objednateli běží nová lhůta splatnosti faktury. Objednatel uhradí fakturu

bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele, přičemž cena a její jednotlivé části

se považuji za zaplacené řádně a včas, je-li poslední den lhůty splatnosti odepsána částka

z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

6.4. Každou fakturu uvedenou v bodě 6.2. je zhotovitel oprávněn vystavit pouze na základě oběma
stranami písemně odsouhlaseného soupisu bez vad provedených prací a komponentů díla

v uplynulých 30 dnech a jejich cen, přičemž cena prací a komponentů musí v jednotlivých

položkách přesně odpovídat údajům obsaženým v rozpočtu podle bodu 5.1. Pouze takto

oboustranně odsouhlasené práce, komponenty a jejich cenu je zhotovitel oprávněn

objednateli fakturovat. K faktuře, obsahujÍcÍ práce, komponenty či cenu neodsouhlasenou

shora uvedeným postupem se nepřihKžI a objednatel není povinen v ní fakturovanou částku

uhradit.

6.5. Úrok z prodlení při neplacení ze strany objednatele činí 0,05 % z nezaplacené částky za každý
den prodlenI.
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7.

Záruční podmínky, odpovědnost za vady

7.1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět díla bude proveden v souladu s touto smlouvou,
platnými českými normami a předpisy a požadavky objednatele, že technická řešení

a navržená zařízenÍ budou v souladu s požadovanými parametry, uvedenými
v předaných podkladech, zejména v zadávací dokumentaci stavby s názvem ,,Oprava MK
jabloňová, Třešňová a Nad Rezovcem " a přiloženém výkazu výměr

7.2. Zhotovitel poskytuje na zhotovené dílo záruku v délce trvání 60 měsíců. Na dodávky
a zařÍzení a na pohyblivé části pak zhotovitel poskytuje záruku vtakové délce, jaká je
poskytnuta jejich dodavatelem.

7.3 Záruka počíná běžet dnem protokolárnIho předání a převzetí poslední předávané části
díla podle bodu 4.1.

7.4. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatni bezodkladně po jejím
zjištění písemnou formou a navrhne přiměřenou lhůtu k jejímu odstraněni.

7.5. Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním případných vad díla nejpozději do 14 dnů
od uplatnění oprávněné reklamace objednatelem a vady odstranit v co nejkratším
technicky možném terminu. Termín odstranění vad se dohodne písemnou formou.
jestliže zhotovitel vtéto lhůtě vadu neodstraní, je objednatel oprávněn dát vadu na jeho
náklady odstranit.

8.

SpoIupůsobenI a podklady objednatele

8.1. Objednatel předá zhotoviteli dokumentaci zakázky při předánístaveniště.

8.2. vykazuji4i práce zhotovitele nedostatky nebo odporujI-li smlouvě, musí je zhotovitel nahradit
pracemi bezvadnými. Pokud zhotovitel v přiměřené lhůtě vady neodstraní, může objednatel

od smlouvy odstoupit.

8.3. Objednatel si vyhrazuje právo měnit zadávací dokumentaci, případně vypustit provedení
některých praci.je však povinen řešit cenové otázky a případně i lhůtu prováděnídňa.

9.

Povinnosti zhotovitele

9.1. Zhotovitel bude dodržovat všeobecné podmínky bezpečnosti práce a požární ochrany. Dnem
předání staveniště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastni řIzenI prací,

dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví, za zachování pořádku na staveništi.

9.2. Zhotovitel dále bude dodržovat zákon č. 185/2001 Sb. a veškeré předpisy platné pro

odpadové hospodářstvia nakládáni s odpady.

9.3. Zhotovitel bude při plněni předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péči. Zavazuje se

dodržovat všeobecně závazné směrnice, předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy.

Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami

oprávněných pracovníků smluvních stran, kteří jsou uvedeni v záhlaví smlouvy, a rozhodnutími

a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy.

5

lZ



9.4. Zhotovitel zaručuje, že inženýrské postupy, prostředky atd. používané pro zhotovení a provoz
díla bud' vlastní, nebo je oprávněn je používat bez porušení práv třetích stran. Zhotovitel se

zavazuje zprostit objednatele jakékoliv odpovědnosti a žalob vyp|ývajÍcÍch z použIvání

takovýchto postupů, projektů atd. ve spojeni se zhotovením a provozem díla podle této

smlouvy.

9.5. Zhotovitel je povinen si před zahájením opatřit informace o stávajÍcÍch inženýrských sItích
a rozvodech, které procházejí stavbou, aby nedošlo k jejich poškození. Za poškození odpovídá

zhotovitel.

9.6. Zhotovitel se zavazuje provést za úhradu vícepráce, požadované objednatelem, jejichž nutnost
vyplynula v průběhu pracia nejsou zahrnuty v zadávacidokumentaci.

9.7. Zhotovitel je povinen vybudovat objekty zařizenÍ staveniště tak, aby jejich výstavbou nevznikly
žádné škody na sousedních objektech a pozemcích. Po ukončení realizace díla uvede

zhotovitel staveniště do původního stavu. Povolení k užÍvání a vybudováni objektů zs si zajistí

zhotovitel. Náklady na vybudování, udržovánia odklizenI objektů zs jsou zahrnuty v ceně.

9.8. Zhotovitel je povinen využívat veřejné komunikace jen v souladu s platnými předpisy. Pokud
vzniknou jejím užIvánIm škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel.

9.9. Před zakrytím prací a konstrukci, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah, nebo
kvalitu, je zhotovitel povinen včas a prokazatelně vyzvat zástupce objednatele k provedeni

kontroly. V opačném případě je zhotovitel povinen zakryté práce odkrýt na vlastni náklady.

9.10. Stavba bude prováděna v blízkosti bytových domů. Zhotovitel je povinen:

- tuto skutečnost respektovat a při provádění prací postupovat v tomto směru

zvlášť ohleduplně a opatrně

- prostor staveniště zabezpečit tak, aby nedošlo ke zraněni osob
- práce realizovat tak, aby nedošlo k poškození stávajÍcÍch objektů, případná škoda jde k tíži

zhotovitele
- vždy zabezpečit bezpečný přístup do bytových domů
- v rámci postupu stavebních prací učinit vše pro zachování přístupu k bytový domům,

přerušení přístupu je možné pouze na dobu nezbytně nutnou, a to po předchozím

prokazatelném sdělenItéto informace všem, kteří budou tímto přerušením dotčeni

- dodržovat při provádění stavebních pracIlimit hlučnosti podle hygienických předpisů.

10.

Předání díla

10.1. Objednatel se zavazuje, že řádně dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení

dohodnutou cenu.
10.2. Zhotovitel splní svou povinnost řádně provést a dokončit dílo tím, že ukončí stavební

a montážní práce, úspěšně provede individuálnI zkoušky předepsané zvláštními předpisy,

závaznými normami a projektovou dokumentací a předá příslušné doklady a ukončené dílo

objednateli.
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10.3. Zhotovitel odevzdá a objednatel přejímá dílo v rozsahu předmětu veřejné zakázky.
Nedokončené dílo, nebo jeho část není objednatel povinen převzít. Řádným ukončením díla je

jeho provedeni podle smlouvy, bez vad a nedodělků.
10.4. Splněním dodávky stavby se rozumí úplné dokončení stavby, její vyklizeni a podepsáni

poslednIho zápisu o předání a převzetí stavby, předáni dokladů o předepsaných zkouškách

a revizích, zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací a o smontovaném

zařIzenI. Náležitosti zápisů musí být stejné jako u zápisů o provedených zkouškách.

10.5. Zhotovitel vyzve pracovníka objednatele, pověřeného jednáním ve věcech smluvních k převzetí

díla písemně 3 dny předem.
10.6. O předání a převzetí ukončeného díla bude sepsán Zápis o předání a převzetí díla. Povinnost

dodat je splněna řádným předáním a převzetím díla. Povinnost odebrat je splněna prohlášenIm

objednatele o tom, že dílo přejímá, uvedeném v Zápisu o předáni a převzetí díla.

10.7. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby podepsání Zápisu o předání a převzetí

objednatelem, kdy vlastnické právo přechází na objednatele.

11.

Vyklizeni staveniště

11.1. Zhotovitel vyklidí staveniště do 10 dnů po předáni díla a odstraněnívšech vad a nedodělků.

12.

Vlastnické právo

12.1. Objednatel se stává vlastníkem zhotoveného díla po jeho protokolárnIm předáni a převzetí.

13.

Smluvní pokuty

13.1. V případě prodlení zhotovitele s řádným provedením a předáním díla vterminu dle smlouvy

o dílo, postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši 10.000,- kč za každý den

prodlení.
13.2. V případě prodlení zhotovitele s řádným provedením a předáním dňčich objektů díla v termínu

dle smlouvy o dílo, postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši 3.000,- KČ za

každý den prodlení.
13.3. V případě prodlení zhotovitele se zahájením stavby do 10 dnů od předání staveniště, postihuje

objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši 5.000,- kč za každý den prodlení.

13.4. V případě prodlenI zhotovitele s terminem vyklizeni staveniště, postihuje objednatel

zhotovitele smluvní pokutou ve výši 3.000,- kč za každý den prodlení.

13.5. V případě prodlení zhotovitele s terminem dodatečné lhůty poskytnuté objednatelem nebo

dohodnuté smluvními stranami pro odstranění vad a nedodělků zjištěných při předáni

a převzetí díla nebo jeho části nebo v průběhu záruční doby, postihuje objednatel zhotovitele

smluvní pokutou ve výši 3.000,- kč za každý den prodlení.

7
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13.6. Smluvní pokutou není dotčeno právo objednatele na náhradu škody, kterou zhotovitel způsobil

objednateli nesplněním svých povinnosti, vyp|ývajÍcÍch z obecně závazných předpisů či z této

smlouvy.
13.7. Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu do 30 dnů po obdržení faktury, vystavené

objednatelem.

14.

Vyšší moc

14.1. s výjimkou závazku objednatele provést úhradu plateb v rámci této smlouvy, jakékoliv
zpoždění nebo nedostatky v činnosti zhotovitele nebo objednatele nejsou neplněním závazku

a nedávají důvod k jakýmkoliv požadavkům na náhradu škody, pokud je rozsah těchto

zpožděni nebo nedostatků vyvolán příčinami, které zhotovitel nebo objednatel nemohou

ovlivnit, zahrnujÍcÍmi, ale neomezujÍcÍmÍ se pouze na akce veřejného nepřítele, vyvlastnění

nebo zabavení věcí, vyhovění jakémukoliv příkazu nebo žádosti vládních úřadů, válečné

události, vzpouru nebo sabotáž nebo tím vzniklou škodu, požáry, povodně, výbuch, stávky
nebo jakékoliv další příčiny, ať již stejného nebo jiného charakteru než výše uvedené, kterým

při veškerém přiměřeném úsilí nemohou smluvní strany zabránit.

14.2. Zpožděni způsobená vyšší mocí prodlužujI termín plněni závazků podle této smlouvy pro
každou ze zúčastněných stran.

15.

Zvláštní ujednání

15.1. Zhotovitel prohlašuje, že akce bude řízena autorizovanou osobou dle zákona č. 360/1992 Sb.

15.2. Zhotovitel prohlašuje, že mu bylo uděleno oprávněni k prováděni činností, které jsou

předmětem této smlouvy.

Zhotovitel neprodleně oznámí objednateli jakoukoli změnu, týkajIcI se autorizovaných

osob nebo živnostenského oprávnění zhotovitele.

V případě vÍce jak desetidenního prodlení zhotovitele se splněním konečného terminu
provedení díla, nebo pokud bude z jiných skutečností zjevné, že zhotovitel z důvodů

na své straně dílo nedokonči ve sjednaném termínu, může objednatel od této smlouvy

odstoupit.

Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit také tehdy, pokud zhotovitel

provádí dílo v rozporu stouto smlouvou a nezjedná nápravu ani do 10 dnů poté, co

k tomu byl objednatelem vyzván.

15.3. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se skutečnosti, že Město Čáslav jako orgán územní
samosprávy je povinno poskytovat informace vztahujÍcÍ se k jeho působnosti podle zákona

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
15.4. Objednatel prohlašuje, že Město Čáslav je oprávněno, pokud postupuje podle zákona

č. 106/1999 Sb., poskytovat veškeré informace o této smlouvě a o jiných skutečnostech

týkajIcIch se tohoto závazkového právního vztahu, i když nejsou v této smlouvě výslovně

uvedeny.
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15.5. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním smlouvy v registru smluv na webových stránkách
Portálu veřejné správy v souladu se zákonem č. 340/2015 o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),
zveřejněni zajistí objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě
nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského

zákoníku.

16.

Závěrečná ustanoveni

16.1. Smlouva je vypracována ve čtyřech vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdrží dvě

vyhotovení.
16.2. Pokud není touto smlouvou stanoveno jinak, řidI se vztahy účastníků obecně závaznými

předpisy, zejména ustanoveními obchodního, případně občanského zákoníku České republiky.
16.3. Smlouva je uzavřená okamžikem podpisu smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
16.4. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které

budou platné, jestliže budou řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou
smluvních stran. Ostatní ujednání pracovníků obou smluvních stran, týkajIcI se realizace akce,
se považují jen za přípravné jednání.

16.5. Pro platnost dodatků k této smlouvě se vyžaduje dohoda o celém textu.
16.6. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Čáslavi č. 37/2017 ze dne

06.02.2017.

VČáslavi,dne as. 2 . 2oa7 Ve Zbraslavicích, dne 15.02.2017

Objednatel: Zhotovitel:

. _- _.___ __
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Export VZ List obsahuje:

REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:
CaslMK_Jabloňova

Oprava MK Jabloňová, Třešňová, Nad Rezkovcem

KSO: CC-CZ:

Místo: Čáslav Datum: 17.1.2017

Zadavatel:

Město Čáslav

Uchazeč:
Konstrukce a dopravní stavby s.r.o.

IČ:

DIČ:

lČ: 284 47 085

DIČ: CZ 284 47 085

Projektant: lC:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 418 000,00

Sazba daně Základ daně výše daně

DPH základní 21,00% 4 418 000,00 927 780,00

sníŽená 15,00% 0,00 0,00

:!Cena s DPH v CZK 5 345 780,00Ĺl
:

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: CaslMK_Jabloňova

Stavba: Oprava MK jabloňová, Třešňová, Nad Rezkovcem

Místo: Čáslav Datum: 17.01.2017

Zadavatel: Město Čáslav Projektant:
UchazeČ: Konstrukce a dopravní stavby s.r.o.

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

i

Náklady stavby celkem 4 418 000,00 5 345 780,00

CaslMK_Jablo

nova
Oprava MK Jabloňová, Třešňová, Nad Rezkovcem 4 418 000,00 5 345 780,00 STA



, Zpět na list:List obsahuje:

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava MK Jabloňová, Třešňová, Nad Rezkovcem

KSč):

Místo: Čáslav

Zadavatel:

Město Čáslav

UchazeČ:

Konstrukce a dopravní stavby s.r.o.

Projektant:

ce-cz;

Datum:

lČ:

DIČ:

lČ:

DIČ:

lČ:

DIČ:

17.01.2017

284 47 085

CZ 284 47 085

Poznámka:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava MK jabloňová, Třešňová, Nad Rezkovcem

Místo: Čáslav

Zadawtel: Město Čáslav
Uchazeč: Konstrukce a dopravní stavby s.r.o.

Datum: 17.01.2017

Projektant:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

4 418 000,00

4 418 000,CK)
. 00

501 822,50

3 262 968,72

46 400,00

338 917,64

250 667,01

17 224,13

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Datum: 17.01.2017

Projektant:

MJ

"2



: : : i : i .
16 K j171201211 ĹPoplatek za uloženf odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) I t l 531,000j 120,®j 63 720,00jcs URS 2016 01

17 k 1181951102 {Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním Ĺ m2 l 3 480,000Ĺ 10,00! 34 800,00ĹCS Urs 2016 01
: : : : : : :

d 5 Komunikace pozemní 3 262 968,72
|18"j K 564851111 }Podklad ze štěrkodrtě ŠD ti 150 mm m2 ! 3 692,000j 100,00j 369 20o,OO|CS Urs 2016 01

: : . : : : :
: : : : : : : :! 20 ! K 567122114 ĹPodklad ze směsi stmelené cementem SC C 8110 (KSČ l) ti 150 mm ! "2 ! 2 350,000| 260,00| 611 000,00|CS URS 2016 01

: " : : : : . : ,

: " ' " " " · i · · · i
: : : : : : :

: : : : i i : :
|23 Ĺ k 577144221 IAsfattový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) ti'. 11 ti 50 mm š pře 3 m z nemodifikcwaného asfaltu Ĺ m2 l 2 350,000j 285,00j 669 750,00jcs Urs 2016 01

i 24 i K 596211113 !Kladení zámkové dlažby komunikacf pro pěší ti 60 mm skupiny A pI přb 300 m2 í m2 l 660,000! 180,00! 118 800,00jcs Urs 2016 01
i i i i : : : :
Ĺ 25 Ĺ M 59245038 jdlažba zámková /ČKO 20x16,5x6 cm přírodní l m2 I 646,3µ Ĺ 200,00j 129 260,80 I

: p · : " " " "

" : : : :
; i ' i i i ' i

: " " " "l 28 Ĺ K 596211210 Kladenfzämkové dlažby komunikadpm pěší ti BO mm skupiny A pI do 50 m2 (CHODNÍKOVÉ PŘEJEZDY) l m2 Ĺ 190,0®j 245,co 46 550,00jcs Urs 2016 01

. : : : . ·
: : r : : : :l 29 í M 592450W jdlažba zámková iČKO 20X16,5X8 cm přinodni É m2 É 147,Q®É 280,0oj 41 160,00;

: : : : :
.

í : : : : : : :
: : : Ĺ : : i33 l M 592450070 Ĺdktžba :ámkovú ÍČKO 20X16,5X8 cm přírodní l m2 í 280,600j 280,0Qj 78 568,00 les Urs 2016 01

. l : : ; ; ; ;l 34 Ĺ M 59245298 Idlctžba se zámkem ÍČKO půlka 10x16,5x8 cm pr7nodni Ĺ m2 Ĺ 6A00j 280,Qoj 1 680,OO|

d 8 Trubní vedení 46 400,00

Ĺ J6 K |899331111 Ĺvpková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu l kus 7,000j 1 300,00j g 100,00!CS Urs 2016 01

! i i · I ' '
É : : : : :: " · " " 0! 37 k é899431111 Ěvýškwá Úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu É kus 28,000É 850,00É 23 800,00XS URS 2016 01

l : . . . . .: : : : : :

d 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 338 917,64
138 l K !914111111 IAkjntáž svislé dopravníznačky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu I kus j 3,000Ĺ 175,00j 525,00ĹCS Urs 2016 01

0 : . . : : : :
" " : : : : : .l 39 I K j914511112 ĹMontáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou l kus ! 2,000{ 750,00{ 1 500,00jcs URS 2016 01

i : " " " " "i 40 l m j4w52400 jpctka hlfniková HP 60 ! kus ! 2.000j 540,00[ 1 080,00 !cs Urs 2016 01

' ! : : : ; : : i .41 ! M |4U452530 Ivičko plastové na sloupek 60 ! kus í 1A00j 15,00! 15,00 jcs URS 2016 01

. 42 M 404452560 IuPínaci mrka na slotpek US 60 ! kus 6,7 65,00 390,00 es :RS 2016 01

l 43 l K j916241213 ĹOsazenfobmbniku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého I m i B50,000j 2Aooj 170 000,00!CS URS 2016 01

: : ; i : : : : :l 44 l m j5&3802¶ jkmjnik sI(nlčh/ kamenný K53 "Jen naložení a dcpruvu ze skládky Ĺ m l 140,000 j 50,00j 70OO,O¶

! 45 l K j916331112 !Osazenfzahradního obrubníku betonového do lože z betonu s bočníopěmu l m l 320,000! 130,00! 41 60o,oo|cS Urs 2016 01

. : : : : : " : :l 46 i M i5n173030 Ĺobrubnik betonoYýzahruchipňnxhi Šedá ABO 6/20 5QX5X20 cm l kus í 652,80oj 45,00ĺ 29 376,00 les Urs 2016 01
: : : : , : : : :
: : : : : : i iI 47 l K |916991121 {Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého l m3 Ĺ 10,625j 2 300,00| 24 437,50jcs Urs 2016 01

' ' i i i i i i .í 48 i K É966006132 ĚOdstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami É kus É 2,000É 332,00É 664,jcs URS 2016 01
i : : : : : : : i
! 49 ! K j966006211 jodstraněnísvislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol kus í 3,000Ě 35,00j 105,00jcs URS 2016 01

i 51 l K 1979024442 iOčištění vybouraných obrubníků a krajníků chodníkových l m l 1 273,000j 20,00Ĺ 25 460,00jcs Urs 2016 01

· ' I l · ' ' i ·l 52 i K |R1 ĹNáklady na vytýčení podzemních sftf l kpt Ĺ 1,000Ĺ 10 000,00! 10 000,00Ĺ

° : " : " "! 53 É K ĹR2 !Dopravnf opatřenía přechodné dopravnf značení, lávky a přechody l kpt l 1,000i 26 697,6€ 26 697,64É
i . . . . . .

q

d 997 Přesun sutě 250 667,01

í 54 ! K !997221551 ĹVodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km í t i 917,090ĺ 30,00 27 512,70ĺcs Urs 2016 01

: : : i : : : : .É 55 É K j997221559 !Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů É t É 4 366,9501 8,00 34 935,60ÉCS URS 2016 01
i i l ! . ! , l '

0' 57 i K |997221569 ĹPňplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů l t ! 2 664,879j 9,00 23 983,91jcs Urs 2016 01

|58 l K |997221571 IVodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t l 7,161j 450,00 3 222,45jcs Urs 2016 01

: : :l 59 l K |997221815 !Poplztek za uloženi betonového odpadu ria skládce (skládkovné) l t i 156,277j 150,00 23 441,55!CS Urs 2016 01

: : . : : : : :

61 ! K |997221855 ĹPoplatek za uloŽení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) t l 623,950j 120,00 74 874,00]CS Urs 2016 01

: : : . . , .

d 998 Přesun hmot 17 224,13
" :l 62 l K Ě9982Z5111 jpřesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným l t é 492,118j 35,00! 17 224,13jCS urs 2016 01

A".


