
Zadavatel Technické služby města Olomouce, a.s. 

Název VZ Opravy komunikací 

Evidenční číslo VZ 01/VZ/21 

Název dokumentu Rámcová dohoda pro část 1 

  

 

Spis. znak C.1.2. – S 10 1 

 

I.  Smluvní strany 
 

Zadavatel: 
Název Technické služby města Olomouce, a.s. 
Sídlo Zamenhofova 783/34, 779 00 Olomouc 
IČ 25826603 
DIČ CZ25826603 
Bankovní spojení  
Číslo účtu  
Zapsán v OR U Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2052 
Jednající Ing. Pavel Dostál, předseda představenstva 

Ing. Miloslav Sobotka, člen představenstva 
Tel.: 585 700 000 e-mail: tsmo@tsmo.cz 

Kontaktní osoba  
 Tel.:  e-mail: 
  
 Tel.:  e-mail:  

(dále jen jako objednatel) 
 

a 
 

Účastníci rámcové dohody: 
 

Účastník č. 1 rámcové dohody  
Název OPLUŠTIL – STAVBY s.r.o. 
Sídlo Geislerova 337/25, Olomouc, 779 00 
IČ 28631862 
DIČ CZ28631862 
Bankovní spojení  
Číslo účtu  
Zapsán v OR U Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 44803 
Jednající Jaroslav Opluštil, jednatel společnosti 

Tel.: 731 562 944 e-mail: oplustil.stavby@seznam.cz 
Kontaktní osoba Jaroslav Opluštil 

Tel.: 731 562 944 e-mail: oplustil.stavby@seznam.cz 
 
 
 

Účastník č. 2 rámcové dohody 
Název Brodacký Antonín s.r.o. 
Sídlo Bělkovice-Lašťany 535, Dolany, 783 16 
IČ 28654501 
DIČ CZ28654501 
Bankovní spojení  
Číslo účtu  
Zapsán v OR U Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 45271 
Jednající Antonín Brodacký 

Tel.: 603 233 468 e-mail: brodacky@cmail.cz 
Kontaktní osoba Antonín Brodacký 

Tel.: 603 233 468 e-mail: brodacky@cmail.cz 
 



Zadavatel Technické služby města Olomouce, a.s. 

Název VZ Opravy komunikací 

Evidenční číslo VZ 01/VZ/21 

Název dokumentu Rámcová dohoda pro část 1 

  

 

Spis. znak C.1.2. – S 10 2 

Účastník č. 3 rámcové dohody  
Název JR STaKR s.r.o. 
Sídlo U Stadionu 1999/9A, Bruntál, 792 01 
IČ 28596854 
DIČ CZ28596854 
Bankovní spojení  
Číslo účtu  
Zapsán v OR U Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 33800 
Jednající Jiří Krupa, jednatel společnosti 

Roman Strohner, jednatel společnosti 
Tel.: 554 254 710 e-mail: 

Kontaktní osoba  
Tel.:  e-mail:  

 
 

Účastník č. 4 rámcové dohody 
Název R-STAV OLOMOUC s.r.o. 
Sídlo Pavlovická 9/52, Olomouc, 779 00 
IČ 24142409 
DIČ CZ24142409 
Bankovní spojení  
Číslo účtu  
Zapsán v OR U Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 45840 
Jednající František Roller 

Tel.: 603 705 544 e-mail: info@rstavolomouc.cz 
Kontaktní osoba František Roller 

Tel.: 603 705 544 e-mail: info@rstavolomouc.cz 
  
  

Účastník č. 5 rámcové dohody  
Název Online-olin s.r.o. 
Sídlo Litovelská 2510/12, Šternberk, 785 01 
IČ 02160021 
DIČ CZ02160021 
Bankovní spojení . 
Číslo účtu  
Zapsán v OR U Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 58125 
Jednající Ing. Petr Axmann 

Tel.: 724 820 202 e-mail: axmann@online-olin.cz 
Kontaktní osoba Ing. Petr Axmann 

Tel.: 724 820 202 e-mail: axmann@online-olin.cz 
(dále jen jako účastník rámcové dohody) 
 

 
II.  Předmět rámcové dohody 

 
1. Předmětem rámcové dohody je vymezení smluvních podmínek, platných pro zadávání veřejných 

zakázek na základě rámcové dohody na stavební práce, konkrétně na provádění oprav 
komunikací – opravy dlážděných komunikací (dále jen zakázky) v rozsahu a charakteru 
stanoveném touto rámcovou dohodou.  

2. Zakázky budou zadávány na základě rámcové dohody s obnovením soutěže mezi účastníky 
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rámcové dohody v souladu s ustanovením § 135 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných 
zakázek v platném znění (dále jen ZZVZ). 

3. Specifikace předmětu rámcové dohody je uvedena v příloze č. 1 – Výkaz výměr, která je 
nedílnou součástí této rámcové dohody (ve výkazech výměr jsou uvedeny vzorové zakázky tak, 
aby obsáhly položkově všechny předpokládané práce. Účastník rámcové dohody musí ocenit 
všechny požadované položky částkou vyšší než nula a dodržet obsahovou náplň, strukturu, 
číslování položek a členění).  

 

 
III.  Postup s obnovením soutěže mezi účastníky rámcové dohody 

 
1. Postup s obnovením soutěže mezi účastníky rámcové dohody upravuje § 135 ZZVZ. 
2. Zadavatel písemně vyzve účastníky rámcové dohody k podání nabídek na základě rámcové 

dohody za podmínek uvedených v zadávací dokumentaci. 
3. Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku bude dostatečně podrobná a určitá tak, aby 

účastník rámcové dohody byl schopen zpracovat nabídku na veřejnou zakázku.  
4. Každá výzva musí obsahovat: 

a) Identifikační údaje zadavatele, včetně identifikace oprávněné osoby. 
b) Název zakázky zadávané postupem s obnovením soutěže mezi účastníky rámcové dohody. 
c) Termín plnění zakázky. 
d) Požadovanou záruční dobu. 
e) Lhůtu a místo pro podání nabídek. 
f) Ustanovení o otevírání nabídek. 
g) Výkaz výměr konkrétní zakázky (výkaz výměr bude přílohou výzvy k podání nabídek). 

5. Smluvní strany se dohodly, že výzva k podání nabídek se bude považovat za odeslanou 
okamžikem, kdy zadavatel zašle elektronicky podepsanou e-mailovou zprávu na kontaktní osobu 
uvedenou účastníkem rámcové dohody. 

6. Účastníci rámcové dohody se zavazují udržovat v řádném provozu prostředky e-mailové 
komunikace tak, aby mohli řádně obdržet výzvu odeslanou zadavatelem. 

7. Nabídky na zakázku zadávanou na základě této rámcové dohody se podávají písemně v listinné 
podobě, v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky, s platnou adresou 
účastníka rámcové dohody.  

8. Nabídky musí obsahovat minimálně: 
a) Identifikaci zadavatele. 
b) Název zakázky. 
c) Identifikaci účastníka rámcové dohody. 
d) Popis požadovaného plnění. 
e) Nabídkovou cenu. 
f) Termín plnění zakázky. 
g) Záruční dobu na zakázku. 
h) Řádně oceněný výkaz výměr na konkrétní zakázku – všechny položky musí být oceněny 
částkou vyšší než nula a musí splňovat požadavky uvedené v odst. 10. a 11. tohoto článku. 

9. Zadavatel zmocňuje k zadávání jednotlivých zakázek tyto pracovníky: 
• jméno, funkce, e-mail: Ing. Miloslav Sobotka, MSZ, sobotka@tsmo.cz, 
• jméno, funkce, e-mail: 

10. Cena za prováděné zakázky vybraným účastníkem rámcové dohody vychází z cenové nabídky – 
výkazu výměr předložené účastníkem rámcové dohody v zadávacím řízení (příloha č. 1 rámcové 
dohody). Zde uvedené jednotkové ceny jsou považovány za maximálně přípustné. 

11. Účastník rámcové dohody nesmí v nabídce na konkrétní zakázku zadavateli nabídnout ceny 
vyšší, než které účastník rámcové dohody uvedl v nabídce na uzavření rámcové dohody (příloha 
č. 1 rámcové dohody). 
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12. Vyskytnou-li se při realizaci zakázky položky, které nejsou uvedeny v příloze č. 1 rámcové 
dohody, budou tyto realizovány nejvýše za ceny, které účastníci rámcové dohody uvedou 
v nabídkách na konkrétní zakázky. Tyto nabídkové ceny přitom nesmí překročit aktuální ceny 
z URS vynásobené koeficientem 0,9. 

 

 
IV.  Platební podmínky 

 
1. Daňový doklad bude vystaven vždy po skončení konkrétní zakázky zadané postupem 

s obnovením soutěže mezi účastníky rámcové dohody, na základě oboustranně odsouhlaseného 
soupisu provedených prací. Doba splatnosti daňových dokladů je stanovena na 21 kalendářních 
dnů ode dne doručení daňového dokladu zadavateli. 

2. Zadavatel je oprávněn vrátit účastníku rámcové dohody přede dnem splatnosti příslušný daňový 
doklad, pokud takový daňový doklad nemá náležitosti stanovené obecně závaznými právními 
předpisy, a to s uvedením důvodu vrácení. Účastník rámcové dohody je povinen v případě 
vrácení daňového dokladu vyhotovit nový daňový doklad. Důvodným vrácením daňového 
dokladu přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta v původní délce splatnosti běží 
znovu ode dne doručení nově vystaveného daňového dokladu. 

3. Zálohy se neposkytují. 
4. Účastník rámcové dohody se zavazuje použít na daňovém dokladu bankovní účet zveřejněný 

v registru plátců podle § 96 zákona o DPH (dále jen ZDPH). 
5. Úhrada ceny díla bude objednatelem převáděna na účet účastník rámcové dohody zveřejněný 

správcem daně podle § 98 zákona o DPH, a to i v případě, že na faktuře bude uveden jiný 
bankovní účet. Pokud účastník rámcové dohody nebude mít bankovní účet zveřejněný podle § 98 
zákona o DPH správcem daně, provede objednatel úhradu na bankovní účet až po jeho 
zveřejnění správcem daně, aniž by byl objednatel v prodlení s úhradou. Zveřejnění bankovního 
účtu správcem daně oznámí účastník rámcové dohody bezodkladně objednateli. Objednatel je 
oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že se účastník rámcové dohody dle údajů v 
registru plátců DPH stane nespolehlivým plátcem DPH. 

 

 
V.  Záruka na dílo 

 
1. Účastník rámcové dohody poskytne na jednotlivé zakázky záruční dobu v délce min. 36 měsíců, 

která začíná běžet okamžikem převzetí provedených prací zadavatelem.  
2. Zadavatel se zavazuje zjištěné závady neprodleně oznámit kontaktní osobě účastníka rámcové 

dohody e-mailovou zprávou a účastník rámcové dohody je povinen je v dohodnutém termínu 
odstranit. 

 

 
VI.  Sankční ustanovení 

 
1. Při nedodržení termínu provedení prací účastníkem rámcové dohody nebo nedodržení 

dohodnutého termínu na odstranění vad, vzniká zadavateli právo na smluvní pokutu ve výši 
1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

2. Při nedodržení termínu splatnosti daňového dokladu zadavatelem, vzniká účastníkovi rámcové 
dohody právo na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny faktury za každý den prodlení. 

3. Nedodržení termínu provedení prací se považuje za podstatné porušení této rámcové dohody. 
4. Zjistí-li se při předávání jednotlivých zakázek vady a nedodělky, je zadavatel oprávněn pozdržet 

úhradu platby za tyto zakázky a to až do odstranění vad. 
5. zadavatel je oprávněn jakoukoli smluvní pokutu jednostranně započítat proti pohledávce 

účastníka rámcové dohody za zadavatelem. 
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6. Úhradou smluvní pokuty zůstávají nedotčena práva zadavatele na náhradu škody. 
 

 
VII.  Doba trvání smlouvy 

 
1. Tato rámcová dohoda nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem 

1.2.2021 a uzavírá se na dobu určitou, a to do 31.12.2021. 
2. Zadavatel je oprávněn od rámcové dohody odstoupit při podstatném porušení této rámcové 

dohody. Odstoupení od rámcové dohody je účinné pouze ve vztahu k účastníku rámcové 
dohody, který se podstatného porušení rámcové dohody dopustil. Smluvní vztahy zadavatele 
s ostatními účastníky rámcové dohody nejsou dotčeny, zejména takové odstoupení od rámcové 
dohody není důvodem k odstoupení od rámcové dohody ze strany ostatních účastníků. 

 

 
VIII.  Závěrečná ustanovení 

 
1. Účastník rámcové dohody je povinen nést škodu způsobenou svou činností na majetku 

zadavatele a třetích osob. Pro zajištění této povinnosti musí mít účastník rámcové dohody 
uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
účastníkem min. ve výši odpovídající roční pojistné částce 5 mil. Kč. Kopii dokladu o pojištění 
přiloží účastník rámcové dohody k této rámcové dohodě před jejím podpisem.  

2. Tato rámcová dohoda se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními 
ZZVZ. Veškeré spory mezi smluvními stranami vzniklé z této rámcové dohody, smluv na realizaci 
konkrétních zakázek na základě této rámcové dohody nebo v souvislosti s nimi, budou řešeny 
pokud možno nejprve smírně. Nebude-li smírného řešení dosaženo, budou spory vyřešeny 
obecnými soudy. Smluvní strany zároveň potvrzují svým podpisem, že veškerá ujištění a 
dokumenty dle této rámcové dohody jsou pravdivé, platné a právně vymahatelné. 

3. Tato rámcová dohoda je uzavřena na základě zadávacího řízení v souladu s ustanoveními ZZVZ.  
4. Účastník rámcové dohody bere na vědomí, že zadavatel je dle § 2 odst. 1 písm. n) zákona č. 

340/2015 Sb. subjektem povinným uveřejnit tuto rámcovou dohodu v registru smluv a dle § 219 
ZZVZ na svém profilu zadavatele.  

5. Nedílnou součástí této rámcové dohody jsou níže uvedené přílohy: 
Příloha č. 1 – Výkaz výměr. 
Příloha č. 2 – Smluvní podmínky pro zhotovitele. 

6. Tato rámcová dohoda je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž každý bude považován za 
prvopis. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopise této rámcové dohody. 

7. Na důkaz toho, že smluvní strany s obsahem této smlouvy souhlasí, rozumí jí a zavazují se 
k jejímu plnění, připojují své podpisy. 

 
 
Objednatel: Účastníci rámcové dohody: 
 
  
 
 
 
Ing. Pavel Dostál  Jaroslav Opluštil 
předseda představenstva  Účastník č. 1 rámcové dohody 
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Ing. Miloslav Sobotka Antonín Brodacký 
člen představenstva Účastník č. 2 rámcové dohody 
 
 
 
 
  
 Jiří Krupa, 
 Účastník č. 3 rámcové dohody 
 
 
 
 
 
 František Roller 
 Účastník č. 4 rámcové dohody 
 
 
 
 
  
 Petr Axmann 
 Účastník č. 5 rámcové dohody 



REKAPITULACE ZAKÁZKY
Kód:
Zakázka:

KSO: 822 29 CC-CZ: 21121
Místo: Olomouc Datum: 17.12.2020

Zadavatel: IČ: 25826603
Technické služby města Olomouce,a.s. DIČ: CZ25826603

Uchazeč: IČ: 28631862
DIČ: CZ28631862

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v 3 100 635,50CZK

C002-2021
VZ - Opravy komunikací část 1

OPLUŠTIL - STAVBY s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' 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.

2 562 508,68

Sazba daně Základ daně Výše daně
2 562 508,6821,00% 538 126,82

0,0015,00% 0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: C002-2021

Zakázka:

Místo: Olomouc Datum:

Zadavatel: Technické služby města Olomouce,a.s. Projektant:
Uchazeč: OPLUŠTIL - STAVBY s.r.o. Zpracovatel:

Typ

Náklady zakázky celkem

STA

STA

STA

STA

STA

932 629,81770 768,44

Oprava chodníku původně živice nově 40/40

VZ - Opravy komunikací část 1

17.12.2020

 

C803-2021 Oprava dlážděné komunikace ze žulové kostky

299 683,76247 672,53C804-2021
Běžná výměna povrchu chodníku - práce malého 
rozsahu do 200m2

C801-2021 578 884,02 700 449,66

177 849,76C802-2021
Oprava chodníku původně bez zpevněného 
povrchu nově zámková dlažba

146 983,27

C800-2021 818 200,42Oprava chodníku původně 30/30 nově 40/40 990 022,51

2 562 508,68 3 100 635,50

Kód Cena bez DPH [CZK]Popis Cena s DPH [CZK]
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REKAPITULACE ZAKÁZKY
Kód:
Zakázka:

KSO: 822 29 CC-CZ: 21121
Místo: Olomouc Datum: 18. 11. 2020

Zadavatel: IČ: 25826603

Technické služby města Olomouce,a.s. DIČ: CZ25826603

Uchazeč: IČ: 28654501
DIČ: CZ28654501

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v CZK 3 175 481,67

21,00% 2 624 365,02 551 116,65

15,00% 0,00 0,00

C002-2021
VZ - Opravy komunikací část 1

Brodacký Antonín s.r.o., Bělkovice-Lašťany 535, 783 16  Dolany

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 
označeny popisem 'CS ÚRS' 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.

2 624 365,02

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: C002-2021

Zakázka:

Místo: Olomouc Datum:

Zadavatel: Technické služby města Olomouce,a.s. Projektant:

Uchazeč: Brodacký Antonín s.r.o., Bělkovice-Lašťany 535, 783 16  DolanyZpracovatel:

Typ

Náklady zakázky celkem

STA

STA

STA

STA

STA

C803-
2021

Oprava dlážděné komunikace ze žulové kostky 1 161 131,82 1 404 969,50

C804-
2021

Běžná výměna povrchu chodníku - práce malého 
rozsahu do 200m2

201 942,28 244 350,16

C801-
2021

Oprava chodníku původně živice nově 40/40 410 679,88 496 922,65

C802-
2021

Oprava chodníku původně bez zpevněného 
povrchu nově zámková dlažba

156 722,41 189 634,12

2 624 365,02 3 175 481,67

C800-
2021

Oprava chodníku původně 30/30 nově 40/40 693 888,63 839 605,24

18. 11. 2020

 

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

VZ - Opravy komunikací část 1
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REKAPITULACE ZAKÁZKY
Kód:
Zakázka:

KSO: 822 29 CC-CZ: 21121
Místo: Olomouc Datum: 17.12.2020

Zadavatel: IČ: 25826603
Technické služby města Olomouce,a.s. DIČ: CZ25826603

Uchazeč: IČ: 28596854
DIČ: CZ28596854

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

0,0015,00% 0,00

2 672 911,63

Sazba daně Základ daně Výše daně
2 672 911,6321,00% 561 311,44

3 234 223,07CZK

C002-2021
VZ - Opravy komunikací část 1

JR STaKR s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' 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.
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REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: C002-2021

Zakázka:

Místo: Olomouc Datum:

Zadavatel: Technické služby města Olomouce,a.s. Projektant:
Uchazeč: JR STaKR s.r.o. Zpracovatel:

Typ

Náklady zakázky celkem

STA

STA

STA

STA

STA

Kód Cena bez DPH [CZK]Popis Cena s DPH [CZK]

C800-2021 659 649,20Oprava chodníku původně 30/30 nově 40/40 798 175,53

2 672 911,63 3 234 223,07

C801-2021 573 282,71 693 672,08

232 144,04C802-2021
Oprava chodníku původně bez zpevněného 
povrchu nově zámková dlažba

191 854,58

C803-2021 Oprava dlážděné komunikace ze žulové kostky

205 454,56169 797,16C804-2021
Běžná výměna povrchu chodníku - práce malého 
rozsahu do 200m2

1 304 776,861 078 327,98

Oprava chodníku původně živice nově 40/40

VZ - Opravy komunikací část 1

17.12.2020
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REKAPITULACE ZAKÁZKY
Kód
Zakázka:

C002-2021
VZ - Opravy kom unikaci část 1

KSO
Místo

822 29
Olomouc

CC-CZ
Datum

21121
16 12 2020

Zadavatel
Technické služby města Olomouce.a s

IC:
DIČ:

25826603
CZ25826603

Uchazeč:
Online-olin s r.o , 785 01 Šternberk. Litovelská 2510/12

IČ
DIČ

02160021 
CZ02160021

Projektant IC:
DIČ

Zpracovatel IČ:
DIČ:

Poznámka:
soupis prací je sestaven s využitím cenove soustavy u k s  Položky. ktere pocnazi z teto cenove soustavy, jsou ve sloupci cenová 
soustava' označeny popisem CS ÚRS' a úrovni příslušného kalendářního pololetí Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití téchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezené dálkově k dispozici na www cs- 
urs cz sekce Cenové a technické oodminkv

Cena bez DPH 2 768 894,33

Sazba daně Základ daně Výše dané
DPH základní 21.00% 2 768 894,33 581 467,81

snižená 15.00% 0,00 0,00

Cena s DPH V CZK r 3 350 362,14
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REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód C002-2021

Zakázka: VZ - O pravy  ko m u n ika c i čá s t 1

Místo:

Zadavatel
Uchazeč

Olomouc

Technické služby města Olomouce,a s
Onlme-olin s.r.o., 785 01 Šternberk, Litovelská 2510/12

Datum:

Projektant
Zpracovatel

16 12.2020

Kód Popis Cena bez DPH |CZKj Cena s DPH |CZK] Typ

N á k la d y  z a k á z k y  c e lk e m 2 768 894 ,33 3 350  362,14

C800-2021 O prava chodn íku  původně  30/30 nově 40/40 851 862,42 1 030 753,53 STA

C801-2021 O prava cho dn íku  pů vodně  ž iv ic e  nově 40/40 658 543,87 796 838.08 STA

C802-2021
O prava cho dn íku  pů vodně  bez zpevněného  
p o v rch u  nově zám ková d lažba

167 279,27 202 407.92 STA

C803-2021 O prava d lážděné ko m un ikace  ze žu lo vé  ko s tky 865 480,20 1 047 231.04 STA

C804-2021
Běžná vým ěna  po vrchu  ch o d n íku  - p ráce  m a lého  
rozsahu  do  200m2

225 728.57 273 131.57 STA
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