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Smlouva o díloč

Statutární město Ostrava

městský obvod Radvanice a Bartovice

.S 0133/2021ISŘDaŽP

„Parkoviště na ulici Dopravní v Radvanicich“

uzavřená podle ust § 2586 a násl. zákonac. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dáleJen „občanský zákoník“).

čl. !. Smluvní strany

 

 

 

 

1. Objednatel

Statutární město Ostrava

sídlo: Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava-Moravská Ostrava
IČQ: 00845451

DIC: CZ00845451 — plátce DPH

propotřeby vystavení daňových dokladů zhotovitel

Statutární město Ostrava, městský obvod Radvanice a Bartovice

na adrese: Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava - Radvanice

zastoupené: ve věcech smluvních— Bc Aleš Boháč, MBA, starosta

ve věcech technických - Ing. Věra Raisová, vedoucí odboru stavebního

řádu, dopravy a životního prostředí

Bankovní spojení: Komerční banka .s.

cislom —

dálejen objednatel

2. Zhotovitel SF-zemtrade s.r.o.

Místo podnikání/Sídlo: Kramolišova 718/1 8; 710 00 Ostrava — Slezská Ostrava

Zastoupené: Michalem Sikorou, jednatel

IČ:“ 28628683

DIC: CZ28628683

lěankovní spojení: Komerční b

Císlo účtu:

 

dálejen zhotovitel
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čl. |.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené V záhlaví této smlouvy a taktéž oprávnění kpodnikání

jsou V souladu se skutečností V době uzavření této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny

dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.

2. Zhotovitel se zavazuje, že je pro zajišťování předmětu dle této smlouvy a po celou dobu jejího trvání

příslušně pojištěn pro případ způsobení újmy v souvislosti s výkonem předmětu smlouvy v min. výši

4 mil. Kč. V průběh trvání této smlouvy je zhotovitel kdykoliv na požádání zástupci objednatele

originál pojistné smlouvy předložit k nahlédnutí. Úhrada škody, na kterou se vztahuje pojistná

smlouva, bude provedena objednateli po poskytnutí plnění pojišťovnou.

3. Pro případ, že zhotovitel bude mít dle této smlouvy povinnost přiznat a zaplatit DPH, činí

toto prohlášení: Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a v případě, že by se jím

V průběhu trvání smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli.

4. Zhotovitel stavby „Parkoviště na ulici Dopravní v Radvanicích“, která je předmětem této smlouvy, ani

osoba s ním propojená, nesmí provádět technický dozor u téže stavby.

5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.

6. Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

čl. II.

Předmět a účel smlouvy

1. Na základě zadávacího řízení V souladu s ust. § 6 a s odvoláním na ust. § 2.7 b), zákona o veřejných

zakázkách a dle platné vnitřní směrnice pro zadávání veřejných zakázek městského obvodu Radvanice

a Bartovice, rozhodl objednatel o přidělení veřejné zakázky, jejímž předmětem je provedení díla

„Parkoviště na ulici Dopravní v Radvanicích“.

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo „Parkoviště na ulici Dopravní v Radvanicích“ za podmínek

a v souladu s projektovou dokumentací zhotovenou společností VIAT, s.r.o., Lidická 700/19, 602 00

Brno, IČ 05705398, stavebním povolením a zadávací dokumentaci, které jsou nedílnou přílohou této

smlouvy.

3. Provedením díla se rozumí:

— úplné a standardní provedení všech stavebních a montážních prací, spojených s plnění předmětu

smlouvy a nezbytných pro uvedení předmětu smlouvy do užívání

- zpracování dokumentace skutečného provedení V rozsahu dle čl. XII. odst. 2 písm. a) této smlouvy

- dokončení a předání díla bez vad a nedodělků

4. Zhotovitel je současně povinen:

4.1.0značit po převzetí staveniště stavbu tabulí s uvedením názvu stavby, zhotovitele a investora,

včetně zodpovědných osob a termínu realizace na viditelném místě před zahájením stavby.

4.2. Ohlásit fáze výstavby stavebnímu úřadu dle plánu kontrolních prohlídek stavby, provádět

pravidelné kontrolní prohlídky za účasti objednatele a stavebního úřadu, včetně jejího zúčastnění a

dokumentování.

4.3. Zajistit trasy mimo obvod staveniště pro dopravu materiálu na stavbu a odvoz ze stavby, včetně

její údržby po dobu výstavby a uložení materiálu a výkopků pro stavbu tak, aby nevznikly žádné

újmy na sousedních pozemcích.

4,4 Provést všechny předepsané zkoušky stanovené V projektové dokumentaci prokazující kvalitu díla.

Při provádění požadovaných zkoušek přizve zhotovitel prokazatelně k účasti zástupce stavebního

dozoru a investora min. 3 dny předem (např. e-maílem).

4.5. Neprodleně odstraňovat nečistoty, vzniklé při provádění prací z příjezdních komunikací

ke staveništi po celou dobu provádění prací.

4.6. Zneškodnit odpad, jeho uložení na řízenou skládku nebo jeho jiné zneškodnění v souladu

se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění,

včetně dokladování.
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4.7. Doložit oprávnění kodstranění odpadů vpřípadě, že zhotovitel toto oprávnění má. V případě,

že odstraňování bude zajišťovat prostřednictvím odborné firmy, doloží fotokopii smlouvy

o odstranění odpadů, uzavřenou mezi ním a touto firmou a fotokopii oprávnění tohoto smluvního

partnera k odstraňování odpadů, vzniklých při výstavbě. Tyto doklady musí být platné po celou

dobu výstavby díla.

5. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s ustanoveními této smlouvy, se zadávací dokumentaci

veřejné zakázky, dokumentací uvedenou v odst. 2. tohoto článku smlouvy, platnými předpisy.

6. Zhotovitel je povinen provést dílo Vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní odpovědnost

a na své nebezpečí. Způsob provedení díla tak, aby bylo v souladu s projektovou dokumentací, je

oprávněn si zvolit zhotovitel.

7. Účelem uzavření této smlouvy je provedení nového parkoviště. Po provedení musí stavba splňovat

všechny parametry podmínek pro její bezpečné užívání neurčitým okruhem osob.

8. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají

po pečlivém prostudování projektové dokumentace, zadávací dokumentace azvážení všech možných

důsledků.

čl. Ill.

Misto plnění

Místem plnění je ulice Dopravní a ulice Radvanická v Ostravě - Radvanice, blíže je místo plnění vymezeno

v projektové dokumentaci předmětné stavby.

čl. IV.

Cena díla

l. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH ........................................... 3.122.005,84 Kč

DPH ....................................................................... 655.621,23 Kč

Cena celkem včetně DPH ............................... 3.777.627,07 Kč

2. Cena bez DPHje dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí po celou dobu účinnosti smlouvy.

3. Tato smluvní pevná cena zahrnuje veškeré profesně předpokládané náklady zhotovitele, nutné

kprovedení celého díla v rozsahu čl. H. této smlouvy. Předmět smlouvy Vkvalitě a druhu určených

materiálů, konstrukčních systémů a parametrů specifikovaných zhotoviteli předanou zadávací

projektovou dokumentaci, předpokládané inflační vlivy apod.

4. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, místní, správní a jiné poplatky nezbytné

pro řádně a úplné zhotovení díla a další náklady nezbytné pro řádně a úplné zhotovení díla. Součástí

ceny jsou i práce a dodávky, které V této smlouvě uvedeny nejsou a zhotovitel jakožto odborník o nich

vědět měl nebo mohl Vědět.

5. Součástí smlouvy je soupis prací (příloha č. 1 této smlouvy). Položkové rozpočty jsou závazné,

zaručuje se jeho úplnost a je součástí nabídky zhotovitele k veřejné zakázce.

6. Ke změně ceny dle čl. IV. bodu 1. této smlouvy může dojít pouze na základě písemného dodatku k této

smlouvě, odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran v případě,

že dojde k rozšíření předmětu smlouvy uvedeného v čl. II. nebo v případě, že dojde ke změně

zákonných předpisů týkajících se předmětu díla.

7. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními

předpisy.

8. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné

sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, bude od okamžiku nabytí

účinnosti změněné sazby DPH účtována platná sazba DPI-I. O této skutečnosti není nutné uzavírat

dodatek k této smlouvě.
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Veškeré drobné změny v provedení předmětu smlouvy, případně vyvolané objednatelem

nebo zhotovitelem a nezakládající nutnost uzavření dodatku k této smlouvě, budou sledovány,

zhotovitel musí na ně předem upozomit a musí být zapsány a zpinomocněnými zástupci smluvních

stran vzájemně odsouhlaseny ve stavebním deníku dříve, než bude započato s jejich realizací. Drobné

změny nemají na změnu ceny díla vliv.

Dojde-li při realizaci díla k podstatným změnám předmětu díla vyplývajících z dodatečného požadavku

objednatele nebo podmínek při provádění díla, které zhotovitel nemohl ani na základě svých odborných

znalostí předvídat v době uzavření smlouvy, nebo z vad projektové dokumentace je zhotovitel povinen

předem provést soupis těchto změn, ocenit je podle jednotkOVých cen položkového rozpočtu předaného

jako součást cenového návrhu, a pokud tato položka není vrozpočtu uvedena, tak podle cen dle

platného ceníku ÚRS a předložit tento soupis zástupci objednatele ve věcech technických. Pokud tak

zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla vjeho ceně

zahrnuty. Provedení víceprací musí být věcně a cenové odsouhlaseno objednatelem i zhotovitelem a to

před jejím prováděním, a upraveno v dodatku k této smlouvě.

V případě, že zhotovitel neprovede práce, které jsou uvedeny vrozsahu díla sjednané smlouvou,

tj. méně práce, ať už z důvodu objektivních, technických nebo z jeho strany, nebudou tyto neprovedené

práce uhrazeny bez předchozího souhlasu objednatele a uzavření platného dodatku ktéto smlouvě

o změně rozsahu díla a jeho ceně. V případě méně prací bude cena ponížena o neprovedené práce

oceněné dle jednotk0vých soupisu prací, dodávek a služeb — cenového návrhu zhotovitele.

Zhotovitel potvrzuje, že všechny poklady kprovedení díla před stanovením ceny ověřil, důkladně

se seznámil s poměry budoucího pracoviště a vzal v úvahu všechny okolnosti, které se dají očekávat,

a uvědomuje si, že pozdější námitky stran komplexnosti řešení a správnosti zadávací projektové

dokumentace včetně soupisu prvků a případného navýšení ceny nebude brán zřetel.

Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené svývojem cen vstupních nákladů, a to až do

ukončení díla.

Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností.

či. V.

Termín plnění
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Termín provádění dila dle této smlouvy je stanoven v období 6/2021 - 1012021.

Zhotovitel se zavazuje k předání a převzetí staveniště do 10 - ti dnů od doručení výzvy zadavatele

o zahájení prací (možno použít e-mail). O předání a převzetí staveniště sepíší strany předávací protokol.

Zhotovitel se zavazuje ukončit dílo do 29. 10. 2021.

Zhotovitel při převzetí staveniště předá objednateli zpracovaný závazný lineární harmonogram prací.

V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O dobu trvání přerušení práce

na díle se posunují termíny tím dotčené za předpokladu, že přerušení nebylo způsobeno důvody na

straně zhotovitele či zhotovitelovou činností či nečinnosti.

Pokud zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla z důvodu nepříznivých

klimatických podmínek, bude tato skutečnost zaznamenána do stavebního deníku a následně bude

odsouhlasen oběma smluvními stranami a sepsán dodatek k této smlouvě o prodloužení termínu plnění

díla. Za nepříznivé klimatické podmínky bude považován stav, kdy povětrnostní podmínky, to znamená

srážky a venkovní teploty, neumožňují dle technicko - kvalitativních podmínek provádět dané stavební

prace. .

Bude-li toto přerušení prací na díle z důvodu uvedeného v odst. 6. tohoto článku smlouvy trvat déle

než tři měsíce, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli již realizované práce, které doposud nebyly

uhrazeny, s výjimkou případů, kdy přerušení bylo způsobeno důvody ležícírni na straně zhotovitele

či zhotovitelovou činností či nečinností.

Před započetím dalších prací vyhotoví smluvní strany zápis, ve kterém zhodnotí skutečný technický

stavjiž provedených prací a určí rozsah jejich nezbytných úprav.

Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez vad

a nedodělků. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat zápis, v jehož závěru

objednatel prohlásí, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Drobné vady,

popřípadě nedodělky nebránící užívání a postupu dalších prací, nebudou důvodem nepřevzetí díla
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a uplatnění sankci, vpředávacím protokole však musí být stanoven termín jejich odstranění.
O tom, že drobné vady, případně nedodělky uvedené vpředchozi větě byly odstraněny,
bude objednatelem a zhotovitelem rovněž sepsán zápis. Zhotovitel vyúčtuje cenu díla až po odstranění
všech případných vad a nedodělků.

10. V případě, že zhotovitel bude s prováděním prací ve zřejmém prodlení, které by ohrožovalo plynulost
Výstavby, nebo konečný termin dokončení, vyzve jej objednatel kzintenzivnění prací a zápisem

do stavebního deníku stanoví zhotoviteli lhůtu kvyrovnání skluzu. Pokud ani poté zhotovitel
nepodnikne kroky kurychlení prací, je objednatel oprávněn do doby vyrovnáni skluzu pozastavit

financování.

čl. VI.

Vlastnictví a nebezpečí škody

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel. Zhotovitel nese nebezpečí škody nebo zničení
stavby až do jej ího předáni objednateli.

2. Vlastníkem zařizení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných
pro provedení díla je zhotovitel, který nese nebezpečí újmy na těchto věcech, a to až do okamžiku

předání stavby do užívání.

3. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví a zhotovitel

za ně odpovídá od okamžiku jejich převzetí a je povinen je vrátit objednateli po splnění svého závazku.

čl. VII.

Platební podmínky

I. Zálohy nejsou sjednány.

2. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ust. § 2611 občanského zákoníku.

3. Cena bez DPHje dohodnutajako cena nejvýše přípustná a platí po celou dobu účinností smlouvy.

4. V souladu s ust. § 21 zákona o DPH, sjednají smluvní strany pravidelné dílčí plnění. Strany sjednávají

měsíční fakturaci, která bude odpovídat skutečně provedenému rOZSahu díla.

5. Dílčí plnění odsouhlasené objednatelem vsoupisu skutečně provedených prací se považuje

za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné první pracovní den následujícího měsíce. Zhotovitel

vystaví za měsíční zdanitelné plnění fakturu, jejíž nedílnou součástí je soupis provedených prací

odsouhlasených objednatelem.

6. Dílčí faktury (samostatně zdanitelná plnění) budou uhrazeny objednatelem na základě skutečně

provedených prací. Lhůta splatnosti dílčích faktur je stanovena na 15 kalendářních dnů po jejich

doručení objednateli.

7. Po splnění díla provede zhotovitel závěrečné vyúčtování a vystaví konečnou fakturu doloženou

rekapitulaci veškerých provedených prací, jež bude vystavena v souladu s odsouhlaseným položkovým

rozpočtem. Konečná faktura bude vystavena do 15 kalendářních dnů od předání a převzetí dila řádně a

včas, bez vad a nedodělků. Lhůta splatnosti konečné faktury je 15 kalendářních dnů ode dne

odstranění všech případných vad a nedodělků. Nedílnou součástí konečné faktury bude protokol

o předání a převzetí díla.

8. Podkladem pro úhradu smluvní ceny díla je vyúčtování nazvané faktura (dále jen „faktura“),

která bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH.

9. Kromě náležitosti stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad je druhá smluvní strana

povinna ve faktuře uvést i tyto údaje:

a) číslo a datum vystaveni faktury,

b) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, číslo veřejné zakázky, číslo investiční akce,

c) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci (nestačí odkaz na číslo smlouvy),

(1) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,

e) lhůta splatnosti faktury,

f) soupis provedených prací, včetně zjišťovacího protokolu, písmeně odsouhlaseno objednatelem

g) označenj osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jej ího podpisu a kontaktního telefonu,

h) IC a DIC objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo,
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

i) označení útvaru, který případ likviduje,

j) objednatel na faktuře bude uveden následovně: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí

1803/8, 729 30 Ostrava - Moravská Ostrava, IČ 00845451, DIČ CZOOS45451, příjemce

městský obvod Radvanice a Bartovice, Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava— Radvanice.

Soupis provedených prací bude předán kontrole objednateli minimálně tři pracovní dny před

vystavením faktury.

Nebude—li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude-li nesprávně

vyúčtována cena nebo nesprávně uvedena sazba DPH, nebo zhotovitel vyúčtuje práce, které neprovedl,

je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím doby splatnosti vrátit druhé smluvní straně

bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede

opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury přestává běžet původní doba

splatnosti. Celá doba splatnosti běží opět ode dne doručení nevě vyhotovené faktury objednateli.

Objednatel je oprávněn pozastavit financování vpřípadě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce

nebo práce provádí v rozporu s projektovou dokumentaci.

Objednatel je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Zhotovitel je povinen

oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit.

Doručení faktury se provede osobně proti podpisu zmocněne' osoby nebo jako doporučené psaní

prostřednictvím pošty.

Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře

bez ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné

způsobem umožňujícím dálkový přístup podle ust. § 96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat 0 účet

vedený v tuzemsku.

Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 10621 zákona o DPH, je objednatel

oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést

přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacenim částky ve výši

daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacením ceny bez DPH zhotoviteli je splněn závazek

objednatele uhradit sjednanou cenu.

Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

čl. VIII.

Jakost dila

l. Zhotovitel se zavazuje ktomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost

uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, pohotovost, bezporuchovost, udržovatelnost,

hospodárnost při dodržení zásad ochrany životního prostředí. Ty budou odpovídat platné právní úpravě,

českým technickým normám, zadávací dokumentaci, realizační projektové dokumentaci, stavebnímu

povolení, povolení odstranění stavby a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje použít výhradně

materiály a konstrukce, vyhovující požadavkům kladeným na jakost a mající prohlášení o shodě

dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů.

Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy

souvisejícími s výstavbou, podle schválených technologických postupů stanovených platnými českými

technickými normami a bezpečnostními předpisy, V souladu se současným standardem u používaných

teclmologií a postupů pro tento typ stavby tak, aby dodržel smluvenou kvalitu díla. Dodržení kvality

Všech prací a dodávek sjednaných V této smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady

a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady.

V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nebudou uvedeny v dokumentaci

pro provádění stavby, lze použít pouze takových, které v době realizace díla budou v souladu

s platnými českými technickými normami. Jakékoliv změny oproti schválené dokumentaci

pro provádění stavby musí být předem odsouhlasený vykonavatelem inženýrsko-investorská činnosti

a objednatelem.

Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních

prohlídkách & při předání a převzetí díla nebo jeho části.
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5. Při realizaci díla nesmí zhotovitel použít jakýchkoliv materiálů s karcinogenními nebo jinými účinky,

které negativně působí na lidské zdraví. Vpřípadě zjištění této skutečnosti je povinností zhotovitele

provést náhradu a Výměnu ijiž zabudovaných výrobků a materiálů na své náklady.

6. Zhotovitel je povinen zajistit včasně odborné provedení všech zkoušek předepsaných platnými českými

technickými normami, bezpečnostními předpisy nebo vyžádaných od příslušných kompetentních

organu.

čl. IX.

Staveniště

1. Oprávněný zástupce objednatele předá zhotoviteli staveniště po nabytí účinnosti této smlouvy.

0 jeho předání a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany zápis. Staveniště bude předáno zhotoviteli

prosté práv a závazků třetích osob.

2. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací. Pokud bude zhotovitel potřebovat

pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním jménem.

3. Při předání staveniště zhotovitel předloží objednateli a objednatel předloží zhotoviteli posouzení rizik

dle ust. § 101 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Záznam

o předložení bude proveden formou zápisu ve stavebním deníku.

4. Zhotovitel hradí el. energii, vodné, stočné a další odebraná média. Zhotovitel zabezpečí na své náklady

měření jejich odběru. \

5. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 5 - ti pracovních dnů od převzetí díla

objednatelem. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré

náklady a újmy, které mu tím vznikly.

6. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování

bezpečnostních předpisů při výkopových prací, pracích ve výkopu, pohybu na staveništi, za bezpečné

ohrazení staveniště, za dodržování hygienických a požárních předpisů, bezpečnosti silničního'provozu

V prostoru staveniště a dodržování předpisů týkajících se ochrany životního prostředí. Zhotovitel

vypracuje pracovní postup zhlediska splnění požadavků bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

a bezpečnosti technických zařízení, včetně stanovení rizik, která mohou působit na zaměstnance

při provádění díla, včetně opatření.

7. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat

odpady a nečistoty vzniklé jeho činnosti, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými

a o likvidaci odpadů.

čl. X.

Stavební deník

l. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti srealizací díla, věst

stavební deník již ode dne převzetí staveniště. V průběhu pracovní doby musí být stavební deník trvale

dostupný na stavbě.

2. Stavební deník bude veden v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném

znění (dále jen „vyhláška o dokumentaci staveb“), a musí obsahovat:

a) základní list s uvedením názvu a sídla objednatele, zhotovitele a projektanta a případné změny

těchto údajů,

b) základní údaje o stavbě v souladu s projektovou dokumentací stavby,

0) seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se stavby,

d) přehled smluv a dodatků, případně změn,

e) seznam dokumentace stavby, včetně jejich změn a doplnění. ,

3. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně, zásadně v den, kdy byly tyto

práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy V deníku nesmí být

přepisovány, nečitelné škrtány a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem.

Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele, nebo jeho zástupcem. Mezi zápisy

nebudou vynechána volná místa.
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4. Do stavebního deniku budou zapsány všechny skutečnosti související splněním smlouvy.

Jedná se zejména o:

a) časový postup praci a jejich kvalitu,

b) druh použitých materiálů a technologií,

c) zdůvodnění odchylek v postupech praci a v použitých materiálech oproti realizační dokumentaci

stavby, další údaje, které souvisí s hospodárnosti a bezpečnosti práce,

d) stanovení termínů k odstranění zjištěných závad, vad a nedodělků,

e) údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy

f) uvedení pracovníků přítomných na stavbě

5. Zápisy do deníku mohou provádět technický a autorský dozor objednatele, zmocnění zástupci

objednatele a zhotovitele, příslušné orgány státní správy, osoba odpovídající za provádění

zeměměřičských prací a osoba provádějící kontrolní prohlídku stavby.

6. Oprávněný zástupce objednatele je povinen sledovat obsah záznamů v deníku a stvrzovat je svým

podpisem. Kzápisům zhotovitele je povinen objednatel písemně provést připomínky vždy

do 3 pracovních dnů, jinak se předpokládá souhlasné stan0visko. Zhotovitel se však zavazuje ještě

před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat oprávněného zástupce objednatele kprovedení

připomínek.

7. Vpřipadě nesouhlasného stanoviska kprovedenému zápisu od oprávněných zástupců objednatele,

je zhotovitel povinen do 3 pracovních dnů připojit kzáznamu své písemné stanovisko,

jinak se má zato, že s obsahem tohoto záznamu souhlasí.

8. Stavební deník vede a dokladuje zhotovitel ode dne převzetí stavby až do konce záruční doby

dohodnuté vtéto smlouvě a odstranění poslední vady, reklamované objednatelem vzáruční době.

Provádění pravidelných denních záznamů končí dnem dokončení a převzetí dila objednatelem bez vad

anedodělků.

9. Zhotovitel bude odevzdávat zmocněnému zástupci objednatele prvý průpis denních záznamů

ze stavebního deniku při prováděné kontrolní činnosti.

10. Zápisem ve stavebním deníku nelze obsah této smlouvy měnit.

čl. XI.

Provádění díla

Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení stavby stavbyvedoucím vsouladu se zákonem

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů

(dále je „stavební zákon“). V případě prací vyžadujících zvláštní oprávnění také odborné vedení držiteli

příslušného oprávnění.

Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných

předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.

Zhotovitel zajistí případnou aktualizaci vyjádření správců inženýrských sítí, vytýčení inženýrských sítí

podle podmínek jejich správců a to před zahájením prací na staveništi. Zhotovitel vsouladu

spříslušným vyjádřením oznámí správcům sítí a zástupci objednatele práci v ochranném pásmu

či křížení těchto sítí ke kontrole průběhu praci a převzetí před zpětným zásypem.

Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace

vyžadovaných prací. Smluvní strany se dohodly na vyloučení ust. § 2595 občanského zákoníku.

Zhotovitel zajistí, aby na stavbě byla kdispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady

týkající se stavby.

Zhotovitel předloží objednateli před zahájením prací harmonogram postupu prací uzpůsobený

jednotlivým fázím výstavby pro plán provádění kontrolních prohlídek stavby.

Zhotovitel zajistí na vlastni náklad povolení stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních

komunikacích u zdejšího silničního správního úřadu a osazení, přip. údržbu tohoto provizorního

dopravního značení, včetně organizace dopravy po dobu výstavby a uvedení do původního stavu.

Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit před

poškozením a krádežemi až do předáni díla nebo jeho části k užívání objednateli, a to na vlastní

náklady.
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9. Zhotovitel je při své činnosti povinen předcházet vzniku havárií. V případě, že zhotovitel způsobí
havárii, je povinen informovat zástupce příslušného provozu objednatele a účastnit se likvidace
následků havárie. Vpřipadě, že zhotovitel způsobí objednateli svým jednáním škodu, zejména
zdůvodů porušení předpisů oochraně životního prostředí, předpisů pro nakládání sodpady a
chemickými látkami & chemickými přípravky, předpisů bezpečnosti práce, dopravních předpisů a
protipožárních předpisů, je zhotovitel povinen škodu uhradit vplné výši, pokud se smluvní strany
nedohodnou jinak.

10. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí
si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nebo inženýrských sítích nedošlo vlivem
stavební činnosti ke škodám. V opačném případě nese plnou odpovědnost za způsobené škody
a tyto škody uhradí.

11. V průběhu realizace předmětu smlouvy se budou konat kontrolní dny nejméně 4x měsíčně. Organizaci
kontrolního dne zajišťuje objednatel. Kontrolního dne jsou povinni účastnit se pověření zástupci obou
smluvních stran.

12. Zhotovitel zajistí přístup a příjezd do domů V místě právě probíhajících prací pro vozidla záchranné
služby, hasičů a dopravní obsluhy.

13. Zhotovitel odpovídá za dodržení předpisů bezpečnosti práce a požární ochrany po dobu realizace díla,
zejména zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky
č. 246/2001 Sb., o stanovení podminek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru
a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví
při práci na staveništích a zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví
při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů.

14. Zhotovitel prokazatelně vyzve oprávněného zástupce objednatele písemnou formou
nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování
díla zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel
pokračovat v provádění díla po předchozím písemném upozornění objednatele.

15. Zhotovitel písemně vyzve kromě objednatele i správce podzemních vedení a inženýrských sítí
dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí & zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem
ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytim zajistí na své náklady geodetická zaměření,
která nejpozději před předáním díla předá objednateli.

16. Zjisti-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen
to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup. ,

17. Zhotovitel se zavazuje do 2 sad projektové dokumentace zaznamenávat všechny dohodnuté změny
podle skutečného provedení stavby. Takto opravenou a zhotovitelem potvrzenou projektovou
dokumentaci předá objednateli při předání a převzetí stavby

18. Po ukončení praci budou veškeré dotčené parcely (pozemky, komunikace apod.) uvedeny
do původního stavu, včetně písemného převzetí dotčených pozemků jejich vlastníky. Originály
protokolů o předání pozemků zpět jejich vlastníkům, správct'un budou předány zástupci objednatele.

čl. Xll.

Předání díla

l. Objednatel dílo převezme po jeho řádném dokončení. Termín přejimacího řízení musí být objednateli
oznámen alespoň 3 pracovní dny předem.

2. K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli 3 pracovní dny předem doručit následující doklady:

a) 2 vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby se zakreslením všech změn

podle skutečného stavu provedených prací, autorizovaná zhotovitelem a autorským dozorem

V listinné formě a v jednom vyhotovení v digitální formě (ve formátu PDF)

b) zápisy o provedení prací a konstrukcí zakrytých v průběhu provádění díla,

o) atesty použitých materiálů (průkazné zkoušky) a výsledky provedených „kontrolních zkoušek“,

jakož i záruční listy, revizní zprávy apod.,
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d) poklady 0 odstranění odpadů vzniklých při stavební činnosti V souladu s platnou legislativou,

e) stavební deník,

t) CD fotodokumentace průběhu stavby

g) Doklady pro kolaudační souhlas vyplývající ze stavebního povolení

3. O předání díla bude sepsán zápis, který sepíše zhotovitel a bude obsahovat:

a) označení díla,

b) označení objednatele a zhotovitele díla,

o) cenu díla dle smlouvy a fakturovanou cenu v členění cena bez DPH, DPH a cena celkem.

d) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejich dodatků,

e) termín vyklizení staveniště,

í) datum ukončení záruky na dílo,

g) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,

h) seznam převzaté dokumentace,

i) soupis případných drobných vad a nedodělků s termínem jejich odstranění

j) prohlášení zhotovitele, že dílo předává a objednatele, že dilo přejímá,

k) datum a místo sepsání zápisu,

1) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.

4. Součástí zápisu o předání díla, ve kterém bude prohlášení zhotovitele o úplnosti a kompletnosti díla,

musí být i doklady uvedené v bodě 2. tohoto článku smlouvy. Zhotovitel i objednatel jsou oprávněni

uvést v zápise o předání dokončeného díla cokoli, co budou pevažovat za nutné. Po podepsání zápisu

o předání dokončeného díla oprávněnými zástupci obou smluvních stran se považují veškerá opatření

a doby vněm uvedené za dohodnuté, pokud některá ze stran neuvede, Že s určitými jeho body

nesouhlasí. Jestliže jsou objednatelem v zápise o odevzdání a převzetí dokončeného díla vady popsány

nebo uvedeny, jak se projevují, platí, že tím současně požaduje po zhotoviteli jejich bezplatné

odstranění. Za vady, které se projevily po předání díla, zodpovídá zhotovitel vrozsahu sjednané

záruky.

5. V případě, že objednatel dílo, které je předmětem této smlouvy, nepřevezme, uvede v zápise

o odevzdání a převzetí dokončeného díla oprávněný důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků,

pro které objednatel odmítl předmět smlouvy převzít, se opakuje přejímací řízení v nezbytně nutném

rozsahu. Zopakované přejímky sepíší smluvní strany dodatek kpředmětnému zápisu oodevzdání

a převzetí dokončeného díla, v němž objednatel prohlásí, že dílo nebo jeho dohodnutou část

od zhotovitele přej ímá, a to v souladu s postupem uvedeným v odst. 3. tohoto článku smlouvy. Smluvní

strany se dohodly na vyloučení použití ust. § 2609 občanského zákoníku.

6. Pokud se smluvní strany nedohodnou ani v Opakovaném přejímacím řízení na oprávněnosti

či neoprávněnosti nepřevzetí díla ve lhůtě 5 pracovních dnů od zahájení opětovného předávacího řízení,

bude vzniklý spor předán k rozhodnutí příslušnému soudu. Pravomocné rozhodnutí soudu

je pro obě smluvní strany závazné.

7. Zástupci smluvních stran, kteří jsou zmocnění k odevzdání a převzetí díla, budou uvedeni ve stavebním

deníku.

čl. XIII.

Práva z vadného plnění a záruka za jakost

1. Práva objednatele z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

2. Zhotovitel poskytuje na celou stavbu záruku v délce 60 měsíců.

3. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí celého díla a odstranění všech vad

a nedodělků uvedených v předávacím protokole.

4. Vyskytne-li se vprůběhu záruční doby na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí

zhotoviteli výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné

oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.
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5. Zhotovitel započne s odstraněním vady do 5 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení
o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

6. Neodstraní—li zhotovitel vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jiný
subjekt nebo odstranit vady sám a zhotovitel je povinen náklady takto vynaložené objednateli V plné
výši uhradit.

‘ 7. Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v případech, kdy neuznává, že za vady odpovídá. Ve sporných

11/13

případech nese zhotovitel náklady až do rozhodnutí o reklamaci.

Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.

9. Oznámení o odstranění vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu v rámci
záruky za jakost poskytne zhotovitel záruku ve stejné délce dle bodu 2. tohoto článku smlouvy.

10. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá a na provedenou opravu poskytne zhotovitel
záruku ve stejné délce dle bodu 2 tohoto článku.

9
0

čl. XIV.

Náhrada újmy

1. Nebezpečí újmy na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne
odevzdání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Tato zodpovědnost zhotovitele se nevztahuje
na újmy, které jsou pro zhotovitele nepojistitelné (např. živelné události), za které nese zodpovědnost
objednatel z titulu svého pojištění jako vlastníka objektů.

2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických
či jiných škodlivých látek na stavbě.

3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení újmy nebo k jejich zmírnění.
4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši újmu, která vznikla při realizaci a užívání díla

v souvislosti nebojako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

5. Zhotovitel je povinen sjednat pojištění proti újmám, způsobeným vlastní činností. Toto pojištění
je povinen zhotovitel udržovat v účinností po celou dobu zhotovování díla.

6. V případě, že při činnosti prováděné zhotovitelem dojde ke způsobení prokazatelné újmy objednateli,
nebo třetím osobám, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu bodu 5. tohoto článku
smlouvy, je zhotovitel povinen tyto újmy uhradit z vlastních prostředků.

čl. XV.

Sankčni ujednání

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve Výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý

i započatý clen prodlení s předáním díla bez vad. Tuto smluvní pokutu není povinen zhotovitel platit

v případě, kdy bude dilo objednatelem převzato s drobnými vadami, které nebrání užívání díla.

2. Nebude—li kterákoliv faktura uhrazena v době splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok

z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

3. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý prokazatelně

zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti. Pokuta bude vyúčtována až poté, kdy zhotovitel

zjištěné nedostatky zapsané v deníku objednatelem nebo jeho zástupcem ve stanoveném termínu

neodstraní.

4. V případě nedodržení termínu k odstranění drobných vad zjištěných při předání a převzetí díla

je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý i započatý den

prodlení a zjištěný případ.

5 . V případě nesplnění povinnosti vést stavební deník v souladu s touto smlouvou a vyhláškou

o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní

pokutu ve výši 3.000,— Kč za každý zjištěný případ.

6. V případě nedodržení termínu k odstranění vad zjištěných při kolaudaci stavby je objednatel oprávněn

vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 3.000,— Kč za každý i započatý den prodlení a zjištěný případ.

7. V případě nesplnění povinnosti přizvat oprávněného zástupce objednatele (technický dozor stavebníka)

k částem stavby a konstrukcí, které budou trvale zakryty nebo se stanou trvale nepřístupnými,
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je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč. Přesto je ponecháno právo

objednatele a technického dozoru stavebníka požadovat po zhotoviteli takovouto část stavby odkrýt

k provedení řádné kontroly.

8. V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila V záruční době, je zhotovitel

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý izapočatý den prodlení

a zjištěný případ.

9. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní

pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.

10. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník a projektová dokumentace pro provádění stavby nejsou

přístupné v pracovní době na stavbě, bude zhotoviteli účtována jednorázová smluvní pokuta ve výši

3.000,- Kč za každý zjištěný případ.

11. V případě nesplnění dalších povinností zhotovitele mimo povinností uvedených výše, vyplývajících

z této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý

zjištěný případ.

12. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění ana tom,

zda a v jaké výši vznikne druhé straně újma, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní strany

se dohodly, že smluvní strana, která má právo na smluvní pokutu dle této smlouvy, má právo také

na náhradu škody vzniklé z porušení povinností, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.

13. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.

čl. XVI.

Závěrečná ujednání

l. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

ve znění pozdější předpisů:

O uzavření této smlouvy rozhodla rada městského obvodu usnesením č. 999/56/21 ze dne 12. května

2021, kterým bylo rozhodnuto o výběru nejvhodnější nabídky k veřejné zakázce s názvem „Parkoviště

na ulici Dopravní v Radvanicích“, zadané dle zákona o veřejných zakázkách a dle platné vnitřní

směrnice pro zadávání veřejných zakázek městského obvodu Radvanice a Bartovice.

2. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ust. § 1765, § 1978

odst. 2 a § 2591 občanského zákoníku.

3. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 občanského zákoníku, že vylučují přijetí

nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem

nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.

4. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly

a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev

stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být

vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné

ze stran.

5 . Změnit nebo doplnit tuto smlouvu (s výjimkou změny sazby DPI—I dle čl. IV. odst. 8 této smlouvy,

posunu termínů dle čl. V odst. 5 a 6 této smlouvy) mohou smluvní strany pouze formou písemných

dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány

oprávněnými zástupci smluvních stran. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna

e-mailových či jiných elektronických zpráv.

Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.

Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s 14 denní výpovědní dobou, která začíná

běžet dnem doručení druhé smluvní straně.

8. V případě zániku závazku před řádným splněním této smlouvy je zhotovitel povinen-ihned předat

objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla, a uhradit případně

vzniklou újmu, pokud je jejím prokazatelným původcem. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli

cenu provedených prací a cenu věcí, které zhotovitel opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní

strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

>
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Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl v souvislosti s plněním předmětu

smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám.

Zhotovitel nemůže bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit kterákoliv svá práva,

převést kterékoliv své povinnosti ani pohledávku plynoucí z této smlouvy třetí osobě ani není oprávněn

tuto smlouvu postoupit.

Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli veškeré informace, doklady apod. písemnou formou.

Ukáže-li se některé zustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady

na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 občanského zákoníku.

Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne,

či jinak znemožní.

Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy je právně irelevantní a mezi stranami platí jen to,

co je dohodnuto ve smlouvě.

Zhotovitel se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících

se předmětu díla. '

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly

a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě,

vážně a srozumitelně, nikoliv vtísni, nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly

() celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Zhotovitel uděluje tímto statutárnímu městu Ostrava, městskému obvodu Radvanice a Bartovice

souhlas se zveřejněním celého textu této smlouvy, včetně všech případných osobních údajů ve smlouvě

uvedených na oficiálních webových stránkách městského obvodu Radvanice a Bartovice

www.radvanice.ostrava.cz, anebo na jiných stránkách určených ke zveřejňování smluv uzavřených

Statutárním městem Ostrava, městským obvodem Radvanice a Bartovice, a to včetně všech jejich

případných příloh a dodatků. Zároveň tímto prohlašuje, že skutečnosti uvedené vtéto smlouvě

nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a uděluje

souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.

Smlouva nabývá platnosti dnem jeho uzavření oběma smluvními stranami a účinnosti uveřejněním

v celostátním Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),

ve znění pozdějších předpisů.

Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci

smluvních stran, přičemž obj ednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou:

Příloha č. 1 — Soupis prací

ZU =lll'“ 7517.1

V Ostravě dne ................. V Ostravě dne .................

  
Bc. Aleš Boháč, MBA Michal Sikora

starosta jednatel
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Kód:

Stavba: Parkoviště na ulici Dopravní v Radvanicích

JKSO:

CC-CZ:
Místo: Radvanice

Datum: 26. 4. 2021

Objednatel:

uč:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ: 28628683SF-zemtrade s.r.o.

DIČ: CZ28628683

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
Ing. Petr Guňka

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

3 122 005,84Ostatní náklady ze souhrnného listu

0,00

Cena bez DPH

3 122 005,84

DPH základní 21,00% ze 3 122 005,84
655 621,23snížená 15,00% ze

0,00
0,00

Eena s DPH v CZK
3 777 627,07]

Projektant
Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko
Datum a podpis: Razítko

Objednavatel
? Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko ! Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTÚ STAVBY

 

Kód:

Stavba: Parkoviště na ulici Dopravní v Radvanicích

Místo: Radvanice
Datum: 26. 4. 2021

Objednatel:
Projektant:

Zhotovitel: SF-zemtrade s.r.o.
Zpracovatet: Ing. Petr Guňka

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

 

1) Náklady z rozpočtů

50 101 Parkoviště na ulici Dopravni

$0 301 Odvodnění parkoviště

SO 401 Veřejné osvětlení ,

VRN VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

(Hana 7 7 7

3 122 005,84

1 844 829,62

556 709,22

275 467,00

445 000,00

0,00

3 122 005,84

3 777 627,07

2 232 243,84

673 618,16

333 315,07

538 450,00

0,00

3 777 627,07

 



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

 

Stavba: Parkoviště na ulici Dopravní v Radvanicích

Objekt: SO 101 - Parkoviště na ulici Dopravní

JKSO:

CC-CZ:Místo: Radvanice

Datum: 26. 4. 2021
Objednatel:

JČ:

DIČ:
Zhotovitel:

IČ: 28628683SF-zemtrade s.r.o.

DIČ: CZ28628683
Projektant:

iČ:

DIČ:
Zpracovatel:

IČ:Ing. Petr Guňka

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

1 844 829,62
Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

1 844 829,62

DPH Základní
21 ,00% ze

1 844 829,62

387 414,22
snížená

15,00% ze
0,00

0,00

Cena S DPH
V CZK

2 232 243,84

Zpracovatel

   
Datum a podpis: Razítko

 

Datum a podpis: Razítko

 

Zhotovitel

   

Objednavatel

 

Razítko
Datum a podpis: Razítko

 

Datum a podpis:
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REKAPlTULACE ROZPOČTU

Stavba: Parkoviště na ulici Dopravní v Radvanicích

Objekt: SO 101 - Parkoviště na ulici Dopravní

Místo: Radvanice
Datum: 26. 4. 2021

Objednatel:
Projektant:

Zhotovitel: SF-zemtrade s.r.o. Zpracovatel: Ing. Petr Guňka

Kód - Popis
Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu
1 844 829,62

0 - Všeobecné konstrukce a práce
67 739,60

1 - Zemní práce
134 775,59

2 - Základy a zvláštní zakládání
5 852,44

4 - Vodorovné konstrukce
8 387,30

5 - Komunikace
1 324 420,69

8 - Trubm’ vedení
5 880,00

9 - Ostatní konstrukce a práce
2 393,60

91 - Doplňující práce na komunikaci
293 800,40

93 - Dokončovací práce inženýrských staveb
' 1 580,00

2) Ostatní náklady
0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
1 844 829,62
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ROZPOČET

Stavba: Parkoviště na ulici Dopravní v Radvanicích

 

Objekt: SO 101 - Parkoviště na ulici Dapravní

Místo: Radvanice
Datum: 26. 4. 2021

Objednatel:
Projektant:

Zhotovitel: SF-zemtrade s.r.o.
Zpracovatel: Ing. Petr Guňka

kč Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

 

Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce

!| K lo141ozoA0 [POPLATKY ZASKLÁDKU f T l 1354,79; 50,001

1 844 829,62

67 739,60

67 739,60
 zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky

související ; uložením odpadu na skládce nebo na

recyklační dvůr : oprávněním.

1 - Zemní práce

F2 [ K |1112080A0 |ODSTRANĚNÍ KŘOVINSODVOZEM D0 20KM [ M2 ] 40,000
209,00

134 775,59

8 360,00
 odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm;

doprava dřevin na předepsanou vzdálenost; spálení na

hromadách nebo štěpkovdni

25+15

40,000

Součet
40,000

 
L3 ' K 1137280A0 ]

 

FREZOVANÍ ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH, M3 0 880
ODVOZ DO 20KM

,
 

1 510,00[ 1 328,80

 

Položka “zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou

suti a s vybouronými hmotami vč. uložení na skládku.

Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v

položce 0141" (s výjimkou malého množství

bouraneho materiálu, kde je možné poplatek

zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt

musí být uveden vdoplňujícím textu k položce).

17,60*0,5*0,1
0,880

Součet
0,880

 SEJMUTI ORNlCE NEBO LESNÍ PUDY 5 ODVOZEMJ 4 r K 11211020A0 DOZKM

 

M3 ' 76,270' 66,00

  položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na

tloušťku vrstvy a její vodorovnou dapravu:

nezahrnuje uložení na trvalou skládku;

Předpokládané sejmutí ornice v tl. 100 mm - 762,70

m2 (152,64 m3); (Přebytečné ornice bude odvezena a

uložena na parcelu. č.730/1 (v majetku investora) na

vzdálenost do 1km — celkový odvoz ornice 144, 64

m3).

762,70'0,1
76,270

Součet
76,270

5 033,82

  L E
F[ K '1237380A0 ODKOP PRO SPOD STAVBU SI NlC A ZEL ZNlC 631 ,935

TŘ. I, oovoz DO 20KM
  

43,00 30 332,88
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

 
 

položka zahrnuje:; ~ vodorovná a svislá doprava,

přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem; -

kompletní provedení vykopávky nezapažené i

zapažené; - ošetření výkopiště po celou dobu práce v

něm vč. klimatických opatření; - ztížení vykopávek v

blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč.

jejich dočasného zajištění; » ztížení pod vodou, v

okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.; -

příplatek za lepivost; - těžení po vrstvách, pásech a

po jiných nutných částech (figurách); - čerpání vody

vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací

soupravy (víz ustanovení k pol. 1151,2); - potřebné

snížení hladiny podzemní vody; - těžení a rozpojování

jednotlivých balvanů; - vytahování a nošení výkopku; -

svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru,

výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené

klimatickými vlivy; - ruční vykopávky, odstranění

kořenů a napadávek; - pažení, vzepření a rozepření

vč. přepažování (vyjma štětových stěn); - úpravu,

ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a

sVahů; - zhutnění podloží, případně i svahů vč.

svahovcíní; - zřízení stupňů v podloží a lavic na

svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná

položka; - udržování výkopiště a jeho ochrana proti

vodě; - odvedení nebo obvedení vody v okolí

výkopiště o ve výkopiští; - třídění výkopku; - veškeré

pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky

(příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,

přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.); -

nezahrnuje uloženi zeminy (na skládku, do násypu)

ani poplatky za skládku, vykazují se v položce

6.0141"

 

| 6 í K í129320A0 [ČIŠTĚNÍ PŘlKOPÚ oo NÁNOSU DO 0,5M3/M | M í 15,000 120,00

Součástí položky je vodorovná a svislá doprava,

přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a

uložení na skládku.; Zahrnuje poplatek za skládku.

15 15,000

Součet 15,000

1 song

 

7 K 1317380A0

  

:gEXBENI JAM ZAPAZ l NEPAZ TŘ. |, ODVOZ DO M3 71,750 462,00

     

33 148,50

 

položka zahrnuje:; . vodorovná o svislá doprava,

přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem; -

kompletní provedení vykopávky nezapažené í

zapažené; - ošetření výkopiště po celou dobu práce v

něm vč. klimatických opatření; - ztížení vykopávek v

blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč.

jejich dočasného zajištění; - ztížení pod vodou, v

okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.; -

příplatek za lepívost; - těžení po vrstvách, pásech a

po jiných nutných částech (ffgurdch); - čerpání vody

vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací

soupravy (víz ustanovení k pol . 1151,2); » potřebné

snižení hladiny podzemní vody; » těžení a rozpojování

jednotlivých balvanů; - vytahování a nošení výkopku; -

svahování a přesvah. svahů dokonečného tvaru,

výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené

klimatickými vlivy; — ruční vykopávky, odstranění

kořenů a napadávek; - pažení, vzepření a rozepření

vč. přepažování (vyjma štětových stěn); - ůpravu,

ochranu a očištěni dno, základové spáry, stěn a

svahů; - odvedení nebo obvedení vody v okolí

výkopíště a ve výkopíští; - třídění výkopku; - veškeré

pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky

(příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,

přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.); -

nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu)

ani poplatky za skládku, vykazují se vpoložce

č.0141" '

 

8 K 171 ZOOAO

   

ULOZENÍ SYPANINY DO NÁSYPU A NA SKLÁDKY

BEZ ZHUTNĚNÍ
M3 144,640 16.00

     

2 314,24
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PČ Typ Kód
POPís MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

 

položka zahrnuje:; Předpokládané sejmutí ornice v tl.

100 mm - 762,70 m2 (152,64 m3); Ohumusování svahů

kolem objektu - 8 rn 3 (80 m2 v tl. 100 mm);

Přebytečné ornice bude odvezeno a uložena na

parcelu. 5.730! 1 (v majetku investora) na vzdálenost

do Tkm - celkový odvoz ornice 144, 64 m3); -

kompletní provedení zemní konstrukce do

předepsaného tvaru; - ošetření úložiště pa celou

dobu práce v něm vč. klimatických opatření; - ztížení

v okoli vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné

zajištění; - ztížení provádění ve ztížených

podmínkách a stísněných prostorech; - ztížené

ukládání sypaniny pod vodu; - ukládání po vrstvách a

po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek; -

spouštění a nošení materiálu; - úprava, očištění a

ochrana podloží a svahů; — svohování, uzavírání

povrchů svahů; » udržování úložiště a jeho ochrana

proti vodě; - odvedení nebo obvedeni vody v okolí

úložiště a v úložišti; - veškeré pomocné konstrukce

umožňující provedení zemni konstrukce (příjezdy,

sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce,

přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

144,64 - 144,640

Součet
144,640

 
1—9, K '174810A0 ZÁSYP JAM A RÝH z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLÚ M3 1 52,200, 625,00

 

položka zahrnuje:; - kompletní provedení zemní

konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle

zadávací dokumentace; - úprava ukládaného

materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo

vysoušením, příp. jine' úpravy za účelem zlepšení

jeho mech. vlastností; - hutnění irůzné miry

hutnění; . ošetření úložiště po celou dobu práce v

něm vč. klimatických opatření; . ztížení v okolí

vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné

zajištění; - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených

podmínkách a stísněných prostorech; - ztížené

ukládání sypaniný pod vodu; - ukládání po vrstvách a

po jiných nutných částech (fígurách) vč. dosypávek; -

spouštění a nošení materiálu; - výměna částí zemní

konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy; -

udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě; -

odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a V

úložišti; - veškeré pomocné konstrukce umožňující

provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy,

nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění,

zpevněné plochy, zakrytí a pod.

Obsyp tubusu bude proveden nenamrzavou

zeminou ŠP fr 0-32 mm, hutněný po vrstvách

max. 300 mm, zhutněno min. na 98% PS. :

Je nutno dodržovat technologický předpis

výrobce trub. :

3,6‘14,5
52,200

Součet
52,200

32 625,0q

 T7511OA0 !OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTÚ SE ZHUTNĚNÍM M3 27,350 201,00 5 497,35

 

  
181100AD  

 
 

JÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM v HORNINĚ TŘ. l M2 375,000 13,00
 

11 375,00

 položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání

výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

875
875,000

Součet
875,000

 
12K

   

182210A0

ROZPROSTRENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO
D 10M

M2 80,000 23,00

 
 

 
1 340,00

 

položka zahrnuje:; nutné přemístění ornice z

dočasných skládek vzdálených do 50m; rozprostření

ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

80
80,000

Součet
80,000
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PČ Typ Kód Popís MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

 

 13| K í182410Ao \ZALOŽENÍTRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM | M2 [ 80,000 14,00í  1 120,00

 

Zahrnuje doda'ní předepsané travní směsi, její výsev

na orníci, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu

na sklon terénu

80

Součet

2 - Základy a zvláštní zakládání

F14| K |21461EOA0 ISEPARAČNÍGEOTEXTILIE DO BOOG/MZ ] M2 |

Položka zahrnuje:; - dodávku předepsané geotextilie;

- úpravu, očištění a ochranu podkladu; - přichycení k

podkladu, případně zatížení; - úpravy spojů o

zajištění okrajů; - úpravy pro odvodnění; - nutne'

přesahy; - mímostaveništní a vnítrostaveníštní

dopravu '

B75

Součet

] 15 | K |272314OA0 IZÁKLADY z PROSTÉHO BETONU DO cz5/30 \ M3 |

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi)

požadované kvality, jeho uložen! do požadovaného

tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a

ochranu betonu,; - zhotovení nepropustného,

mrazuvzdorného betonu a betonu požadované

trvanlivostí a vlastností,; - užití potřebných přísad ::

technologií výroby betonu,; - zřízení pracovních a

dilatačních spor, včetně potřebných úprav, výplně,

vložek, opracování, očištění a ošetření,; - bednění

požadovaných konstr. (i ztracené) súpravou dle

požadované kvality povrchu betonu, včetně

odbedňovacích a odskružovacích prostředků,; -

podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro

bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a

doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů,

ochranných a bezpečnostních opatření a základů

těchto konstrukcí a lešení,; - vytvoření kotevních čel,

kapes, nálitků, a sedet; - zřízení všech

požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů,

dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem

nich„- - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových

konstrukcí a vybavení,; — úpravy povrchu pro položení

požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně

vyspravení,; - ztížení práce u kabelových a

ínjektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných

do betonu,; - konstrukce betonových kloubů,

upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,; -

nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,; -

výplň, těsnění a tmelení spor a spojů,; - opatření

povrchů betonu izolací protizemní vlhkosti v

částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo

kamenívern, ; - případné zřízení spojovací vrstvy u

základů,; - úpravy pro osazení zařízení ochrany

konstrukce proti vlivu bludných proudů,

Základový pás pod troubu na straně výtoku. :

0,6'0,6"1 ,2

Součet

4 - Vodorovné konstrukce

80,000

80,000

875,000

875,000

875,000

0,432

0,432

0,432

5,00

3 420,00

5 852,44

4 375ml

1 477,44í

8 387,30
 

 

K 4513120A0 PODKLADNÍ A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTÉHO M3

    
BETONU C12/15

0,135 2 440,00

 

329,40
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PČ Typ Kód
Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi)

požadované kvality, jeho uložení do požadovaného
tvaru příjakékolív hustotě výztuže, konzistenci

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a

ochranu betonu,; - zhotoven! nepropustného,

mrazuvzdorného betonu a betonu požadované

trvanlivosti a vlastností,; - užití potřebných přísad a

technologií výroby betonu,; - zřízení pracovnich a

dilatačních spor, včetně potřebných úprav, výplně,

vložek, opracování, očištění a ošetření,; - bednění

požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle

požadované kvality povrchu betonu, včetně

odbedňovaclch a odskružovacích prostředků,; -

podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro

bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a

doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů,

ochranných a bezpečnostních opatření a základů

těchto konstrukcí a lešení,; , vytvoření kotevních čel,

kapes, nálítků, a sedel, ; - zřízeni všech

požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů,

dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem

nich,; - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových

konstrukci a vybavení,; . úpravy povrchu pro položení
požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně

vyspraveni, ,' - ztížení práce u kabelových a

ínjektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných

do betonu,; - konstrukce betonových kloubů,

upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, ; -
nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,; -

výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,; - opatření

povrchů betonu izolaci proti zemni vlhkosti v

částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo

kamenlvem,; - případné zřízení spojovací vrstvy a

základů,; - úpravy pro osazení zařízení ochrany

konstrukce proti vlivu bludných proudů

PODKLADNl A VYPLNOV VRSTVY Z KAMENIVAE! K '451520A0 DRCENÉHO

položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva,

mímostaveništní o vnitrostavenlštní dopravu a jeho

uložení; nenívli v zadávací dokumentaci uvedeno

jinak, jedná se o nakupovaný materiál

PODKLADNÍ A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA

TĚŽENÉHO

položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva,

3 7, 50

mimostavenlštní a vnitrostavenls'tní dopravu a jeho

uložení; není-li Vzadávací dokumentaci uvedeno

jinak, jedná se o nakupovaný materiál

19 K 4055120140 DLAŽBY z LOMOVÉHO KAMENE NA MC _0,200 4 780,00 956,00

položka zahrnuje:; - nutné zemní práce (svahování,

úpravu pláně a pod. ); ~ zřízení spojovací vrstvy; —

zřízeni lože dlažby : cementové malty předepsané

kvality a předepsané tloušťky; — dodávku a položení

dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru; -

spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spor MC

případně s vyklinováním; - úprava povrchu pro

odvedení srážkové vody; - nezahrnuje podklad pod

dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

 

 

 

  

       

 

   

 

     

 

K 45157OA0

   

dlažba z lomového kamene tl. 200 mm na MC 15

s vysparovamm :

opevnění dna na straně výtoku: :

1'0,2

0,200

Součet

0,200

5 - Komunikace

1 324 420,69lzof K l5611220A0 [PODKLADNÍ BETON TŘ. líTL; DO 100MM l M2__

- dodání směsi v požadované kvalitě; - očištění

podkladu; - uložení směsi dle předepsaného

technologického předpisu a zhutnění vrstvy v

předepsané tloušťce; - zřízení vrstvy bez rozlišení

šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních

spor a spojů; - úpravu napojení, ukončení; - úpravu

dilatačních spar včetně předepsané výztuže; - _

nezahrnuje postřiky, nátěry; — nezahrnuje úpravu

povrchu krytu
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PČ Typ Kód
Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

 

 

121

 

K 563330A0

  

VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO M2 1 214,975

   150MM

327,00

 

397 296,83

 
 

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti; -

r02prostření o zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce;

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy

po etapách; - nezahrnuje postřiky, nátěry

 

\22

 

56334OA0

  

VOZOVKOVE VRSTVY ZE ŠTÉRKODRTI TL. DO

  
ZOOMM

M2 434,500

 

410,00

 

178145,00

 
 

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti; -

rozprostřenl a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce;

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy

po etapách; - nezahrnuje postřiky, nátěry

 

l23

 

56336OA0

  

E ER .VOZOVKOV VRSTVY ZE ST KODRTI TL DO M2 262,500

   300MM

10,00

 

2 625,00

 

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti; ~

rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce;

- zřízeni vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy

po etapách; - nezahrnuje postřiky, nátěry

 

‘24

 

572123OA0

  

iNFILTRAČNÍ POSTŘIK z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 403,300

   

17,00

 

6 864,60

 
 

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v

předepsaném množství; - provedení dle předepsaného

technologického předpisu; - zřízení vrstvy bez

rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách; » úpravu

napojení, ukončení

 

125
 

5722110A0

  

SPOJOVACÍ POSTŘíK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 I M2 403,800

  

8,00

 

3 230,40

 
 

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v

předepsaném množství; - provedení dle předepsaného

technologického předpisu; - zřízení vrstvy bez

rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách; - úpravu

napojení, ukončení

 

26

  

574A34OAO

  

ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO

 

M2 \ 403,800

 11+,11S TL. 40MM

500,00

 

201 900,00

 
 

- dodání směsi v požadované kvalitě; — očištění

podkladu; - uloženi směsi dle předepsaného

technologického předpisu, zhutnění vrstvy v

předepsané tloušťce; - zřízeni vrstvy bez rozlišení

šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních

spar a spojů; - úpravu napojení, ukončení podél

obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích

proužků, odvodňovoc'ů, vpusti, šachet a pod.; -

nezahrnuje postřiky, nátěry; - nezahrnuje těsnění

podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích

proužků, odvodňovačů, vpusti, šachet a pod.

 

27

 

574C56OA0

  

ASFALTOVY BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+,

165 TL. GOMM M2 8’80”
  

650,00 5 720,00

 
 

- dodání směsi vpožadované kvalitě; - očištěni

podkladu; . uloženi směsi dle předepsaného

technologického předpisu, zhutnění vrstvy v

předepsané tloušťce; - zřízení vrstvy bez rozlišení

šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních

spor a spojů; - úpravu napojení, ukončení podél

obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.; -

nezahrnuje postřiky, nátěry; - nezahrnuje těsnění

podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích

proužků, odvodňovac'ů, vpustí, šachet a pod.

 

28

 

574C660AO

  

ASFALTOVY BETON PRO LDZNÍ VRSTVY ACL 16+,

165 TL. 70MM
M2 395,000

  

450,00

 

177 750,00

 

- dodání směsi Vpožadované kvalitě; - očištění

podkladu; - uloženi směsi dle předepsaného

technologického předpisu, zhutnění vrstvy v

předepsané tloušťce; - zřízení vrstvy bez rozlišení

šířky, pokládání vrstvy poetapách, včetně pracovních

spor a spojů; - úpravu napojení, ukončení podél

obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích

proužků, odvodňovačů, vpusti, šachet a pod.; -

nezahrnuje postřiky, nátěry; - nezahrnuje těsnění

podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

395 395,000
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LPČ Typ Kód Pcpís MJ Množství J.cena[CZK] Cena celkem[CZK]ll

 

 

Součet
395,000

KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZÁMKEM BAREV TLE9 [ K ‘582615OA0 BOMM DO LOŽE Z KAM
, M2 J 35,000, 585,00 20 475,00

 

- dodání dlažebnlho materiálu v požadované kvalitě,

dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce

předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň

Spar; — očištění podkladu; - uloženi dlažby dle

předepsaného technologického předpisu včetně

předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně

spor; - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokldda'ní

vrstvy po etapách; - úpravu napojení, ukončení podél

obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích

proužků, odvodňovačú, vpustí, šachet a pod.,

nestanoví-li zadávací dokumentace jinak; -

nezahrnuje postřiky, nátěry; - nezahrnuje těsnění

podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 
KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZÁMKEM ŠEDYCH(i, K 582617OA0 RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 * 2,000! 689,00 1 378,00

~ doda'ni dlažebniho materiálu v požadované kvalitě,

dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce

předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň

spor; - očištěni podkladu; - uložení dlažby dle

předepsaného technologického předpisu včetně

předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně

spor; - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání

vrstvy po etapách ,' - úpravu napojení, ukončení podél

obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích

proužků, odvadňovačů, vpustí, šachet a pod.,

nestanoví-li zadávací dokumentace jinak; -

nezahrnuje postřiky, nátěry; - nezahrnuje těsnění

podél obrubníkú, dilatačních zařízení, odvodňovacích

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 
 

 

 

2
2,000

Součet
2,000

KRYTY z BETON DLAZDIC SE ZAMKEM BAREV
RELIÉF TL 60MM DO LOŽE z KAM í M2 í 250“ 869,00 2 měl

 

  

J 31 ' K J58261AOA0

 

- dodani dlažebniho materiálu v požadované kvalitě,

dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce

předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň

spor; » očištění podkladu; - uložení dlažby dle

předepsaného technologického předpisu včetně

předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně

spor; - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání

vrstvy po etapách; - úpravu napojení, ukončení podél

obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.,

nestanoví- íi zadávací dokumentace jinak; -

nezahrnuje postřiky, nátěry; - nezahrnuje těsnění

podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

2,50
2,500

Součet
2,500

VOZOVKOVE KRYTY Z VEGETACNÍCH DÍLCU DO32 K J584010A0 LOŽE Z KAMTL DO100MM f M2 f 32,500! 975,00 324187,50 

Betonová zatravňovací dlažba s distančními

nálísky........ tl. 80 mm; - dodání dílců v požadované

kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v

tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou

výplň spor; - očištění podkladu; - uložení dílců dle

předepsaného technologického předpisu včetně

předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně

Spar; - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání

vrstvy po etapách; - úpravu napojení, ukončení podél

obrubniků, dilatačních zařízení, odvodňovacích

proužků, odvodňovačú, vpustí, šachet a pod.,

nestanoví-li zadávací dokumentace jinak; -

nezahrnuje postřiky, nátěry; - nezahrnuje těsnění

podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet apod.

332,50 '
332,500

Součet
332,500
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PČ Typ Kód Poph hAJ lhnožství J.cena[CZK] CenaceWem[CZK]

 

 33 | K ]589100Ao vÝPLN SPAR ASFALTEM íMI 17,600 a7,oo|  1 531,20

 

položka zahrnuje:; - dodávku předepsaného

materlolu; - vyčištění :: výplň spor tímto materiálem

17,60

Součet

8 - Trubní vedení

| 341 K 1899121OA0 IMŘÍŽE OCELOVÉ SAMOSTATNÉ

Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané

mříže včetně ra'mu

9 - Ostatní konstrukce a práce

JKUS‘

17,600

17,600

1,000 5 880,00

5 880,00

5 830,001

2 393,60
 

35 K 91911ZOA0

   

ŘEZÁNÍ ASFALTOVEHO KRYTU VOZOVEK TL DO

100MM
   

17,600

 

136,00

 

2393,60

 
 

položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v

předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

17,60

Součet

91 - Doplňující práce na komunikací

17,600

17,600

293 800,40
 

36 K 914131OA0

 

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI

OCELOVÉ FOLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ
KUS 3,000 2 630,00 7 890,00

 

položka zahrnuje:; - dodávku a montáž značek v

požadovaném provedení
 

  137 K 915211OA0

VODOROVNE DOPRAVNI ZNAČENÍ PLASTEM

HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA 
M2   19,200  382,00  7 334,40  
 

položka zahrnuje:; - dodání a pokládku ndtěrového

materiálu (měří se pouze natíraná plocha); -

předznačení a reflexní úpravu

 

38 K 9172230A0

   

SILNICNI A CHODNIKOVE OBRUBY z

BETONOVÝCH OBRUBNÍKÚ ŠÍŘ100MM
   

5,500

 

329,00

 

1 809,50

 

Položka zahrnuje:; dodání a pokládku betonových

obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací

dokumentaci; betonové lože i boční betonovou

opěrku.

2+1 ,5+2

Součet

5,500

5,500

 

39 K 917224OA0

   

SILNICNI A CHODNIKOVE OBRUBY z

BETONOVÝCH OBRUBNÍKÚ šíŘ 150MM
   

136,750

 

342,00

 

46 768,50

 
 

[ 40 | K 1917720Ao

Položka zahrnuje:; dodání a pokládku betonových

obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací

dokumentací; betonové lože i boční betonovou

opěrku.

OBRUBA z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH

Položka zahrnuje:; dodání a pokládku jedné řady

dlažebních kostek o rozměrech předepsaných

zadávací dokumentaci; betonové lože i boční

betonovou opěrku.

320,000 237,00 75 840,00

 

41 K 9182EOA0

   

VTOKOVE JÍMKY BETONOVE VCETNE DLAZBY

PROPUSTU Z TRUB DN D0 800MM
 

1,000

 

31 300,00

 

31 300,00!

 

c...-...... 1n -. 41



 

PČ Typ Kód Popls MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZMJ

 
Položka zahrnuje:; - dodání čerstvého betonu

(betonové směsí) požadované kvality, jeho uložení

do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže,

konzistencl čerstvého betonu a způsobu hutnění,

ošetření a ochranu betonu,; - dodání a osazení

výztuže,; - dlažbu dna z lomového kamene, případně

dokumentací předepsaný kamenný obklad stěn,; -

zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a

betonu požadované trvanlivost) a vlastností,; - užití

potřebných přísad a technologlí výroby betonu,; -

zřízení pracovních !: dllatačních spor, včetně

potřebných úprav, výplně, vložek, opracování,

očištění a ošetření,; . bednění požadovaných konstr.

(í ztracené) s úpravou dle požadované kvality

povrchu betonu, včetně odbedňovacích a

odskružovacích prostředků,; - podpěrné konstr.

(skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení

čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr. , vč.

požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních

opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,; -

vytvoření kotevních Eel, kapes, ncílítků, a sedel,; -

zřízení všech požadovaných otvorů, kapes,

výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení

práce a úprav kolem ních,; - úpravy pro osazení

výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,; - úpravy

povrchu pro položení požadované izolace, povlaků o

nátěrů, případně vyspravení, ; - ztížení práce u

kabelových a lnjektážnlch trubek a ostatních zařízení

osazovaných do betonu,; - konstrukce betonových

kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových

konstrukcí,; - nátěry zabraňující soudržnost betonu a

bednění,; . výplň, těsnění a tmelení spor a spojů,; -

opatření povrchů betonu lzolací proti zemní

vlhkosti v částech, kde příjdou do styku se zeminou

nebo kamenívem,; - případné zřízení spojovací vrstvy

„ základů.: - lint-aw nrn taxman! mřízení nchrnnv

 

 

 

 
 
 

 

 

1
1,000

Součet
1,000

L42 l K J918360A0 PROPUSTY z TRUB DN BOOMM J M í 15,400 6 270,00 96 558,00—1
Položka zahrnuje:: . dodání a položení potrubí z trub

?. dokumentací předepsaného materiálu a

předepsaného průměru; - případné úpravy trub

(zkrácení, šikmé seříznutíí; Nezahrnuje podkladní

vrstvy a obetonování.

15,40
15,400

Součet
15,400

T B N D
43 ' K í9185E20A0 SgfiMKAMENNA PROPUS U Z TRU D 0 J KUS r 1,000, 26 300,00 26 300E)

Položka zahrnuje:; zdlvo z lomového kamen na MC ve

tvaru, předepsaným zadávací dokumentací,-

vyspárova'ní zdiva MC; římsu ze železobetonu včetně

výztuže, pokud je předepsaná zadávací dokumentací;

Nezahrnuje zábradlí

1
1,000

Součet
1,000

93 - Dokončovací práce inženýrských staveb
1 580,00

L44 | K 1938080Ao íočišTĚNí VOZOVEK ZAMETENÍM \ M2 | 790,000 2,00 1 580,00
395*2

790,000

Součet
790,000
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stavba: Parkoviště na ulici Dopravní v Radvanicích

Objekt: SO 301 - Odvodnění parkoviště

JKSO: CC-CZ:

Místo: Radvanice Datum: 26. 4. 2021

Objednatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: EC: 28628683

SF-zemtrade s.r.o. DIČ: C228628683

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel: iČ:

Ing. Petr Guňka DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
556 709,22

Ostatní náklady
0,00

Cena bez DPH
556 709,22

DPH základní 21 ,00% ze 556 709,22 116 908,94

snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena S DPH V CZK 673 618,16

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko @um a podpis: Razítko   
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Parkoviště na ulici Dopravní v Radvanicích

Objekt: SO 301 - Odvodnění parkoviště

Místo: Radvanice Datum: 26. 4. 2021

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: SF-zemtrade s.r.o. _ Zpracovatel: lng. Petr Guňka

Kód - Popis * Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 556 709,22

1 - Zemm’ práce 243 773,71

2 - Základy a zvláštní zakládání 315,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce 148 650,00

4 - Vodorovné konstrukce 17 171,47

8 - Trubní vedení 146 799,04

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 556 709,22
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Stavba: Parkoviště na ulici Dopravní v Radvanicích

Objekt: $0 301 - Odvodnění parkoviště

Místo: Radvanice
Datum: 26. 4. 2021

Objednatel:
Projektant:

Zhotovitel: SF-zemtrade s.r.o.
Zpracovatel: lng. Petr Guňka

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklad z roz očtu
Y P

5 5 6 709, 22

1 - Zemní práce
243 773,71

Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez
,

t J K r175101101R00 dodávky Obsypového materiálu m3 64,170 495,00 31 764,15

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo

materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti

do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu

a jakoukoliv míru zhutnění,

Obsyp potrubí bez prohození sypaníny, sI: ' K |175101101RT2 ídodáním štěrkopísku frakce O _ 22 mm m3 32,085 495,00 15 882,08

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo

materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti

do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu

a jakoukoliv míru zhutnění, ,' Obsyp potrubí a 300 mm

nad potrubí

„ 3 K [175101109R00 Obsyp potrubí ph'platek za prohození sypaniny ] m3 32,055 495,00 15 882%

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo

materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti

do 3 m odjeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu

o jakoukoliv míru zhutnění,

[ 4 i K í0141OZOA0 i POPLATKY ZA SKLÁDKU ] T | 1 059,4azl 50,001 52 971@
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky

související : uložením odpadu na skládce.

HLO E I JAM PA INE Z TR. ], VOZ D0E ' K (1317380AO íZOKAlííB N ZA Z PA OD ' M3 47,700, 462,00, 22 037,4—0'
 
 

položka zahrnuje:; . vodorovná a svislá doprava,

přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem; -

kompletní provedení vykopávky nezapažené i

zapažené; - ošetření výkopiště po celou dobu práce v

něm vč. klimatických opatření; - ztížení vykopávek v

blízkosti podzemního vedeni, konstrukci a objektů vč.

jejich dočasného zajištění; - ztížení pod vodou, v

okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.; ~

příplatek za lepivost; - těžení po vrstvách, pásech a

po jiných nutných částech (figurách); „ čerpání vody

vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostni čerpací

soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,Z); - potřebné

snižení hladiny podzemní vody; . těženi a rOZpojováni

jednotlivých balvanů; - vytahování a nošení výkopku; -

svahovdní a přesvah. svahů do konečného tvaru,

výměna hornin v podioží a v pláni znehodnocené

klimatickými vlivy; — ruční vykopávky, odstraněni

kořenů a napadávek; - pažení, vzepření a rozepření

vč. přepažování (vyjma štětových stěn); - úpravu,

ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a

svahů; - odvedeni nebo obvedení vody v okolí

výkopíště a ve výkopíšti; - třídění výkopku; - veškeré

pomocné konstrukce umožňující provedeni vykopávky

(příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,

přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.); —

nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypuj

ani poplatky za skládku, vykazují se v poiožce

č.014í"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

 

6 K 1327380A0

   

HLOUBENI RYH ŠÍŘ DO 2M PAZ ! NEPAŽ TR. !,

ODVOZ DO ZOKM M3 106,950 472,00

     

50 480,40

 

položka zahrnuje:; - vodorovná a svislá doprava,

přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem; .

komp!etní provedení vykopávky nezapažene' i

zopažené; - ošetření výkopiště po celou dobu práce v

něm vč. klimatických opo tření; - ztížení vykopávek v

blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč.

jejich dočasného zajištění; - ztížení pod vodou, V

okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. ; -

příplatek za íepívost; - těžení po vrstvách, pásech a

po jiných nutných částech (fígurách); — čerpání vody

vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací

soupravy (víz ustanovení k pal. 1151,2}; - potřebné

snížení hladiny podzemní vody; - těžení a rozpojování

jednotlivých balvanů; — vytahování a nošení výkopku; .

svahováni a přesvah. svahů do konečného tVaru,

výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené

klimatickými vlivy; - ruční vykopávky, odstranění

kořenů a napadávek; - pažení, vzepření a rozepření

vč. přepožování (vyjma štětových stěn); - úpravu,

ochranu a očíštění dna, základové spáry, stěn a

svahů; - odvedení nebo obvedení vody V okolí

výkopiště a ve výkopišti; - třídění výkopku; - veškeré

pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky

(příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,

přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.); -

nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu)

ani poplatky za skládku, vykazují se v položce

č.0141“

 

] 7 ] K í174110Ao IZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM | M3 | 27,000 109,00

položka zahrnuje:; - kompletní provedení zemní

konstrukce vč. výběru vhodného materiálu; - úprava

ukládaného materiálu vlhčením, tříděním,

promícháním nebo vysoušením, přip. jiné úpravy za

účelem zlepšení jeho mech. vlastností; - hutnění i

různé míry hutnění; - ošetření úložiště po celou dobu

práce vněm vč. klimatických opatření; - ztížení v

okolí vedení, konstrukcí a objektů ajejich dočasné

zajištění; - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených

podmínkách a stísněných prostorech; - ztížené

ukládání sypaniny pod vodu,- - ukládání po vrstvách a

po jiných nutných částech (figurcích) vč. dosypávek; -

spouštění a nošení materiálu; - výměna částí zemní

konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy; - ruční

hutnění; - udržování úložiště a jeho ochrana proti“

vodě; - odvedení nebo obvedení vody V okolí úložiště

a V úložišti; - veškeré pomocné konstrukce

umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy,

sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce,

přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

2 943,00

 

F3 | K l17511OAO OBSYP POTRUBI’ A OBJEKTÚ SE ZHUTNĚNÍM | m3 | 5,400 201,00
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& Typ Kód Popis MJ

položka zahrnuje:; - kompletní provedení zemní

konstrukce vč. výběru vhodného materialu; - úprava

ukládaného materiálu vlhčením, tříděním,

promícháním nebo vysoušenírn. příp. jiné úpravyza

účelem zlepšení jeho mech. vlastností; - hutnění í

různé míry hutnění; - ošetření úložiště po celou dobu

práce v něm vč. klimatických opatření; — ztížení v

okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejích dočasné

zajištění; - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených

podmínkách (: stísněných prostorech; - ztížené

ukládání sypaníny pod vodu; - ukládání po vrstvách a

pa jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek; -

spouštění a nošení materiálu; - výměna částí zemní

konstrukce znehodnocené klimatickými vlívy; - ruční

hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží; - úprava,

očištění. ochrana a zhutnění podloží; - svahování,

hutnění a uzavírání povrchů svahů; - zřízení lavic na

svazích; - udržovaní úložiště a jeho ochrana proti

vodě; . odvedení nebo obveo'ení vody v okolí úložiště

a v úložišti; - veškeré pomocné konstrukce

umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy,

sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce,

přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.); -

zemina vytlačena potrubím o DN do 180mm se od

kubatury obsypů neodečíta

Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZKJJ

 
štěrkadrt' frakce 0,0 až 32,0 mm; třída A 1 t '

 

í 9 ! K 58344169R

 
83,160

 

610,00, 50 727?}

 

2 - Základy a zvláštní zakládání

í 10 l k í 21461EOA0 ISEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO soOG/Mz í M2 í

Položka zahrnuje:; - dodávku předepsané geotextilie;

- úpravu, očištění a ochranu podkladu; » přichycení k

podkladu. případně zatížení; - úpravy spojů a

zajištění okrajů; - úpravy pro odvodnění; - nutné

přesahy; - mímostaVeništní a vnitrostaveništní

dopravu

9,5*6+(2*1,5+3,0)

Součet

3 - Svislé a kompletm’ konstrukce

D1 [ K í386940Ao.1 íODLUČOVAČ BENZINUAOLEJÚ (LAPOL) \ KUS í

GSOL-Z/ 10 ODLUČOVAČ LEHKÝCH KAPALIN; Položka

zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary,

včetně mimostavenfštní a vnítrostaveništní dopravy

(rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně

s uložením.: do ceny jsou započítány veškeré náklady

na dodávku, montáž, osazení, obetonova'ní bednění

apod....

4 — Vodorovné konstrukce

63,000

63,000

63,000

1,000

5,00í

148 650,00

315,00

315M

148 650,00

148 650%

17171,47

 

‘m3

 

 

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty 2

í 12 K í451572111R00 kameniva drobného těženého 0+4 mm 
10,695! 1 450,00 15 507Íí

 v otevřeném výkopu,

 
,PODKLADNI A VYPLNOVÉ VRSTVY Z PROSTEHO

BETONU c12/15 M3 í
 

4 13' K 4513120AO

 
0,263

 

2 440,00

 641,72!
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

 
 

— dodání čerstvého betonu (betonové směsí)

požadované kvality, jeho uložení do požadovaného

tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a

ochranu betonu,; - zhotoVení nepropustného,

mrazuvzdorného betonu a betonu požadované

trvanlivostí a vlastnosti,; - užití potřebných přísad a

technolog! í výroby betonu,; » zřízení pracovních a

dilatačních spor, včetně potřebných úprav, výplně,

vložek, opracování, očištění a ošetření,; - bednění

požadovaných konstr. (í ztracené) s úpravou dle

požadované kvality povrchu betonu, včetně

odbedňovacích a odskružovocfch prostředků,; -

podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro

bednění. uloženi čerstvého betonu, výztuže a

doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů,

ochranných a bezpečnostních opatření a základů

těchto konstrukcí a lešení,; - vytvoření kotevních čel,

kapes, nálitků, a sedel„' - zřízení všech

požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů,

dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem

ních,; « úpravy pro osazení výztuže, doplňkových

konstrukcí a vybavení,; - úpravy povrchu pro položení

požadované ízolace, povlaků a nátěrů, případně

vyspravení,; - ztížení práce u kabeíových o

ínjektdžních trubek a ostatních zařízení osazovaných

do betonu,; - konstrukce betonových kloubů,

upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,; -

nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,; -

výplň. těsnění & tmelení spor a spojů,; - opatření

povrchů betonu ízoíaci proti zemní vlhkostí v

částech, kde příjdou do styku se zeminou nebo

kamenívem,; - případné zřízení spojovací vrstvy a

základů,; - úpravy pro osazení zařízení ochrany

konstrukce proti vlivu bludných proudů

 

14

   

451 57OA0

* YPODKLADNI A VYPLNOVE VRSTV z KAMENWA M3 0,088 750,00

     TĚŽENÉHO

66,00

 
 

fil K l4655120A0

položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva,

mímostaveníštní a vnitrostaveníštní dopravu a jeho

uložení; není-lí v zadávací dokumentaci uvedeno

jinak, jedná se o nakupovaný materiál

DLAŽBY z LOMOVÉHO KAMENE NA MC l M3 | 0,200 4 780,00

položka zahrnuje:; - nutné zemní práce (svahování,

úpravu pláně a pod.); - zřízení spojovací vrstvy; -

zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané .

kvality a předepsané tloušťky; - dodávku a položení

dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru; -

spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spor MC

případně s vykíínovdním; - úprava povrchu pro

odvedení srážkové vody; - nezahrnuje podklad pod

dlažbu, vykazuje se samostatně položkamí SD 45

8 - Trubní vedení

956,00

146 799,04
 

16 K 899711122R00

Výstražné fólie vystražná fólie pro kanalizaci,

šířka 30 cm m 210,070 27,00 5 671,89

 

17

  
K

 
874330A0

POTRUBI Z TRUB PLASTO YCH D H D

V ODPA NIC N M 65,470 345,00

     DO 150MM

ZZ 587,15
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PČ Typ Kód Popis
MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] J

 

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na

sklon; zahrnuje: ; - výrobní dokumentaci (včetně

technologického předplsu); - dodání veškerého

trubního o pomocného materiálu (trouby, trubky,

tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod. ),

podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně

potřebných úprav; . úprava a příprava podkladu a

podpěr, očištění a ošetření podkladu :: podpěr; .

zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy,

podle příslušného technologícke'ho předpisu; - zřízení

potrubí i jednotlivých části po etapách, včetně

pracovních spor a spojů, pracovního zaslepení konců a

pod. ; - úprava prostupů, průchodů šachtami a

komoramí, okolí podpěr a vyústění, zaústění,

napojeni, vyvedení a upevnění odpad. výusti; -

ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu),

případně izolací, nejsowli tyto práce předmětem jiné

položky; - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem

potrubí; - položky platí pro práce prováděné v

prostoru zapaženém ! nezapažene'm (: i v kolektorech,

chráníčkách; . položky zahrnují i práce spojené s

nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody;

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 W í K |B948580A0 IŠACHTY KANALIZAČNí PLASTOVÉ D 600MM
5 680,00 17 o4o,o_0l
 

položka zahrnuje:; - poklopy s rámem z předepsaného

materiálu a tvaru; - předepsané plastové skruže, dno

a není-li uvedeno jinak ! podkladní vrstvu (z kameniva

nebo betonu).; - výplň, těsnění a tmelení spár a

spojů,; - očištění a ošetření úložných ploch,; -

předepsané podkladní konstrukce

 

r 19! K J897120A0
VPUST KANALIZACNI ULICNl KOMPLETNI z

BETONOVÝCH DíLCů 
 

14 500,00

 

101 soma

 položka zahrnuje:; - dodávku a osazení předepsaných

dílů včetně mříže,- — výplň, těsnění a tmelení spor a

spojů,; . opatření povrchů betonu izolaci protí

zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se

zeminou nebo kamenivem„' - předepsané podkladní

konstrukce

7

Součet

í KUS l 3,000

[ KUS [ 7,000

7,000

7,000
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

 

 

 

 

 

 

 

Stavba: Parkoviště na ulíci Dopravní v Radvanífzích

Objekt: $0 401 - Veřejné osvětlení

JKSO:

CC-CZ

Místo: Radvanice
Datum 26. 4. 2021

Objednatel:
IČ:

DIČ:

Zhotovitel:
IČ: 28628683

SF-zemtrade s.r.o.
DIČ: CZZ8628683

Projektant:
IČ:

DIČ:

Zpracovatel:
IČ:

Ing. Petr Guňka
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
275 467,00 .

Ostatní náklady
0,00

Cena bez DPH
275 467,00

DPH základní 21 ,00% ze 275 467,00 57 848,07
snížená 15,00% ze 0,00

0,00

Fena s DPH v CZK 333 315,07]

Projektant Tpracovatel

[Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko J

Objednavatel Zhotovitel ?

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko J  
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Parkoviště na ulici Dopravní v Radvanicích

Objekt: $0 401 - Veřejné osvětlení

Místo: Radvanice Datum: 26. 4. 2021

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: SF-zemtrade s.r.o. Zpracovatel: Ing. Petr Guňka

Kód - Popis Cena ceíkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 275 467,00

M21 - Elektromontáže 141 810,00

M46 - Zemní práce při montážích 74 257,00

VN - Vedlejší náklady 45 000,00

ON - Ostatm’ náklady 14 400,00

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 275 467,00
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Stavba:

Objekt:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitei:

ROZPOČET

Parkoviště na ulici Dopravní v Radvanicích

SO 401 - Veřejné osvětlení

Radvanice

SF-zemtrade s.r.o.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

26. 4. 2021

Ing. Petr Guňka

 

[PC Typ Kód Popis

Náklady z rozpočtu

M21 - Elektromontáže

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

275 467,00

141 810,00
 

1 K 210100060R00
Ukončení vodičů v krabici vcetně zapojení , ,

průřez do 2,5 rnrn2
kus 24,000 8,00 192,701

 

K 210100064R00

Ukončení vodičů v krabici včetne zapojení , ,

průřez do 16 mrn2
kus 24,000 15,00 360,00

 

210202115R00 Montáž svítidla veřejného osvětlení, parkového kus 3,000 336,00 1 008,00

 

  210204002R00 Montáž stožáru veřejného osvetleni parkového,

ocelového, ,  kus 3,000  1 362,00   4 086,00

A 
Montáž stožárů, jejich rozvoz po trase, postavení,

vyrovnání a definitivní zajištění vzákladu.

 

210204121 R00

Montáž stožárove patice litinové, pro sadové

stožáry,
kus 3,000

 
285,00 855,00

   
21 0204202R00   Montáž stožárové elektrovýzbroje pro 2 okruhy kus

  
3,000 945,00   

2 835,00

 

Montáž stožárové rozvodnice, montáže kabelu mezi

rozvodnicl a vlastním svitidlem včetně jeho ukončení

a zapojení v rozvodnici. U stožárů typu Ž je v položce

zakalkulovdno !zapojenl dotykové spojky.

 

  

2102200215100 '

Montáž uzemnovacího vedení v zemi, vcetne

svorek, propojení a izolace spojů, z profilů

ocelových pozinkovaných (FeZn), průřezu do

120 mm2,

m 85,000

  

54,00

 

4 590,00

 včetně montáže svorek spojovacích, odbočných,

upevňovocich a spojovacího materiálu.

 

o
o

210810005RT1
Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 1,5 mm2, volné

uloženého, včetně dodávky kabelu
m 120,000 36,00 4 320,00

 

210810014RT1
Montáž kabelu CYKY 750 V, 4 x 16 mm2, volně

uloženého, včetně dodávky kabelu
m 120,000 204,00 24 480,00

 10 220890202R00 Revize
h 10,000 600,00 6 000,00

 11 01 rozvaděč RVO na sloup včetně materiálu
KUHI

nlnř
1,000 24 000,00 24 000,00

 12 222260547R00 Trubka KOPOFLEX 75 na povrchu
m 85,000 36,00 3 060,00

 

13 31 6735301?

stožár ocelový osvětlovací; stupňovitý-vicekrát

odstupňovaný, paticový; zapuštěný do země;

výška = 6,2 m; zapuštěné hloubka = 1,0 m; horní kus 3,000

pr. 114 mm; spodm’ pr. 140 mm; výška celk. L =

7,2 m

10 080,00 30 240,00

 

14 31677736R

výložník pro stožár osvětlovací; počet ramen 1;

obloukový; vnější průměr \ýložniku 76 mm;

délka ramena 1 000 mm; poloměr ramene R 800

mm; povrch. úprava oboustranný žárový zinek

kus 3,000 960,00 2 880,00

 

15 3457114703R

trubka kabelová ohebná dvouplášťová

korugovaná chránička ; vnější plášť z HDPE,

vnitřní z LDPE; vnější pr.= 75,0 mm; vnitřní pr.=

61,0 rnrn; mezní hodnota zatížení 450 N/5 cm;

teplot,rozsah -45 až 60 “C; stupeň hořlavosti

A1; mat. bezhalogenový; IP 40, při p

m 85,000 26,40 2 244,00

 

16   35441120R  pásek uzemňovací provedeni pozinkovaný; 30 x

4 mm   kg 85,000 36,00  3 060,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.Cena [CZK] Cena celkem [CZK]

LVLEDOS3500V233 Al korpus V2, 24ks LED 730, optika, ploché sklo, Soub

. ,
6 600 00 19 800,00

17 K DIM stmívatelne OSRAM 3D|M or 3‘000 '

18 K 180456170400R Montážní plošina na autopod. MP13-1 (A 30) Sh 10,000 780,00 7 800,00

M46 - Zemm’ práce při montážích 74 257,00

Odstranem podkladů nebo krytů zivicnych, v

19 K 113108315R00 ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vr5tvy 150 m2 2,000 480,00 960,00

mm

Postrík zivícný spojovací bez posypu kamenivem

20 K 573211111R00 Z asfaltu silničního, V množství od 0,5 do 0,7 m2 2,000 190,00 380,00

kg/m2

Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v

21 K 577141122R00 pruhu Šířky do 3 m, ACL 16+, tloušťky 50 mm, m2 2,000 650,00 1 300,00

plochy přes 1000 m2

Beton asfaltový s rozprostrením a zhutnením v

22 K 577151213R00 pruhu šířky do 3 m, ACO 16, tloušťky 60 mm, m2 2,000 790,00 1 580,00

plochy přes 1000 m2

Řezání stávajících krytů nebo podkladů

23 K 919735124R00 betonových, hloubky přes 150 do 200 mm m 6,000 135,00 1 110,00

včetně spotřeby vody

, t „, „. ,

24 K 4500507031100 Jama (103 „m3 pm 5 °Zar ver osveuem' m3 1,750 1 950,00 3 412,50
h0r.3,rucne

25 K 460080002R00 Betonový základ do bednění m3 1,750 3 650,00 6 387,50

26 K 460100001R00 Pouzdrový základ 250x800 mm mimo osu trasy kus 3,000 2 150,00 6 450,00

27 K 460200253ROO Výkop kabelové rýhy 50/70 cm h0r.3 85,000 420,00 35 700,00

Zw ' ' ' ' '. 65

28 x 460420022R00 pařim kabeloveho loze V WZ“ do cmz 35,000 90.00 7 650,00

29 K 460490012R00 Fólie Výstražná z PVC, šířka 33 cm m 85,000 18,00 1 530,00

30 K 460560253R00 Zához rýhy 50/70 cm, hornina třídy 3 m 85,000 72,00 6 120,00

31 K 4606200135200 Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 3 m2 43,000 39,00 1 677,00

VN - Vedlejší náklady 45 000,00

32 | K l005124010R lkoordinační činnost |=? 1,000 45 000,00 45 000,00;

Koordinace stavebních a technologických dodávek

stavby.

ON - Ostatní náklady 14 400,00

] 33 | K 10052410100 lookumentace skutečného provedení “"““ 1,000 14 400,00 14 400,00]

 

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného

provedení stavby a její předání objednateli V

požadované formě a požadovaném počtu.
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Stavba: Parkoviště na ulici Dopravní v Radvanicích

Objekt: VRN - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

JKSO:
CC-CZ:

Místo: Radvanice
Datum: 26. 4. 2021

Objednatel:
IČ:

DIČ:

Zhotovitel:
IČ: 28628683

SF-zemtrade s.r.o.
DEC: C228628683

Projektant:
iČ:

DIČ-

Zpracovatel:
IČ:

Ing. Petr Guňka
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
445 000,00

Ostatní náklady
0,00

Cena bez DPH
445 000,00

DPH základni 21 ,00% ze 445 000,00 93 450,00
snížená 15,00% ze 0,00

0,00

Bana s DPH , v CZK 538 450,03}

Projektant
Zpracovatel

gum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel ?

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko    
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Parkoviště na ulici Dopravní \! Radvanicích

Objekt: VRN » VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Místo: Radvanice Datum:

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: SF-zemtrade s.r.o. Zpracovatel:

Kód — Popis

1) Náklady z rozpočtu

VN — Vedlejší náklady

2) Ostatm’ náklady

Celkové náktady za stavbu 1) + 2)

Strana 2 z 3

26. 4. 2021

Ing. Petr Guňka

Cena celkem [CZK]

445 000,00

445 000,00

, 0,00

445 000,00



Stavba:

Objekt:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

ROZPOČET

Parkoviště na ulici Dopravní v Radvanicích

VRN - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Radvanice

SF-zemtrade s.r.o.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

26. 4. 2021

Ing. Petr Guňka

 

PČ Typ Kód

 
Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

 

Náklady z rozpočtu

VN — Vedlejší náklady

445 000,00

445 000,00
 

[1 l K 027200A0

 

POMOC PRACE ZRIZ NEBO ZAJIST REGULACI A kom

OCHRANU DOPRAVY pl  

1,000

 

210 000,00

 

210 000,00

 

Zabezpečení staveniště dopravní značení na

stavenišť.: Projednání dočasné úpravy dopravního

značení po dobu výstavby s územně příslušným

odborem dopravy a Dl Policie ČR. ,' Zřízení, údržba a

odstranění dopravního značení.

1

Součet

1,000

1,000

 

] 2 K '027300A0

 

POMOC PRACE 2th NEBO ZAJIŠT OCHRANU korn

INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ pl   
1,000

 

15 000,00

 

15 000,00

 

Náklady na vytyčení inženýrských sítí na staveništi

jejich správci, s případným provedením průzkumných

sond.

1

Součet

1,000

1,000

 

3 K 029440A0

   

OSTAT POZADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEC kom

PROVEDENÍ v DIGIT FORMĚ pl
   

1,000

 

15 000,00 15 000,00

 

Průzkumné, geodetické a projektové práce

geodetické práce při stavbě a po výstavbě,zaměřeni

skutečného provedení stavby (odevzdání

dokumentace skutečného provedení stavby v počtu 4

paré v papírové podobě a 3 ksx v ele. na CD).; Cena

zahrune i náklady na vypracování gemetrického plánu

a jeho zanesení do katatsru nemovitostí.

1

Součet

1,000

1,000

 

| 4 i K [029460Ao OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE

Pořízení fotodokumentace stavby po dnech a její

předání na nosiči CD; položka zahrnuje:; -

fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a

konstrukcí v požadovaných časových intervalech; -

zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v

papírovém a digitálním formátu) v požadovaném

počtu

1 .

Součet

í“ťl"í 1,000

1,000

1,000

5 000,00 5 000,00

 

5 K 031000A0

   

ZARIZEN! STAVENEŠTE - ZŘIZENI, PROVOZ, kom

DEMONTÁŽ pl  

1,000

 

200 000,00

 

200 000,00

 

Náklady spojené s případným vypracováním

projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením

přípojek energií !( objektům zařízení staveniště,

vybudování případných měřících odběrných míst a

zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení

staveniště; Odszr'anění objektů zařízení staveniště

Včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka

zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění

zařizení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo

zařízení staveniště provozováno.

1

Součet

Strana 3 z 3

1,000

1,000

 

 

 

 




