
SMLOUVA o DÍLO

SMLUVNÍ STRANY

Městská část Praha — Březiněves, IČ: 00240109, se sídlem U parku 140/3, 182 00 Praha 8

— Březiněves, zastoupena starostou lng. Jiřím Haramulem, bankovní spojení: PPF Banka a.s.,

číslo účtu: 502057998/6000

(dále jen „Obiednate “)

a

ABP HOLDING, a.s. IC: 15268446, se sídlem, Praha 8, Thámova 21/34, PSČ: 186 00,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka: B 573,

kterou zastupuje Ing. Jiří Procházka, předseda představenstva, bankovní spojení: Česká

spořitelna as., číslo účtu 3951712349/0800.

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“ a každý sám dále také jako „Smluvní

strana“)

uzavírají závěrem uvedeného dne v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména s § 2586

a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tuto smlouvu o dílo.

lI.1

Il.2

DEFINICE I VÝKLADOVÁ PRAVIDLA

Pro účel této smlouvy o dílo mají následující výrazy psané s velkým počátečním písmenem

níže uvedený význam:

"11 „Smlouvou“ se rozumí tato smlouva, a to i ve znění případných budoucích

písemných dohod uzavřených mezi Smluvními stranami, jimiž bude tato

Smlouva změněna a / nebo doplněna.

||.1.2 „Občanským zákoníkem" se rozumí zákon č. 89/2012 Sb., občanský

zákoník, v platném znění;

|l.1.3 „Dílem" se rozumí provedení stavebních prací úprav sjezdu z polní cesty na

asfaltovou komunikaci ulice K Březince, úpravy chodníku a zpevněné plochy

u Mateřské školky Březiněves, vjezdu do objektu centra sociálních služeb

za objektem B a úpravy komunikace ulice K Březince v prostoru mezi objekty

A a B.

Detailní popis vlastností díla je uveden ve výkazu výměr, který tvoří Přílohu

č. 1 této Smlouvy, jako její nedílná součást.

ll.1.4 „Staveništém" se rozumí prostor kde budou kkatastru obce Praha —

Březiněves prováděny stavební práce, jak uvedeny v čl. "13 této Smlouvy.

Jestliže kontext nevyžaduje jinak, pak v této Smlouvě:

ll.2.1 odkazy na „články" budou vykládány jako odkazy na články této Smlouvy;

l|.2.2 odkazy na jakýkoli zákon, právní předpis nebo ustanovení právního předpisu

budou vykládány jako odkaz na tentýž zákon, právní předpis nebo
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||.3

l|.4

l||.1

|V.1

|V.2

IV.B

IV.4

IV. 5

|V.6

ustanovení právního předpisu tak, jak případně tyto byly nebo budou

průběžně doplněny, měněny, rozšířeny nebo znovu přijaty;

|I.2.3 odkazy na „dny“ znamenají odkazy na kalendářní dny;

I|.2.4 odkazy na „pracovní dny“ znamenají odkazy na kterýkoli den, kromě soboty,

neděle a dnů, na něž připadá státní svátek podle platných právních předpisů

České republiky;

||.2.5 pojmy definované v této Smlouvě v množném čísle mají shodný význam iv

jednotném čísle, a nacpak.

Nadpisy užívané v této Smlouvě se vkládají pouze pro přehlednost a při výkladu této Smlouvy

nebudou brány v úvahu.

Kobchodním zvyklostem se nepřihlíží. To neplatí a obchodní zvyklosti se může Smluvní

strana dovolat, pokud obchodní zvyklost není v rozporu stouto Smlouvou nebo právním

předpisem a Smluvní strana prokáže, že druhá Smluvní strana příslušnou zvyklost musela

znát a s postupem podle ní byla srozuměna.

PŘEDMĚT SMLOUVY

Uzavřením této Smlouvy se Zhotovitel zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro

Objednatele Dílo a Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

ZPUSOB PROVEDENÍ DÍLA

Bližší vymezení Díla a jeho provedení. Zhotovitel se zavazuje Dílo provést na svůj náklad a

na své nebezpečí ve lhůtách sjednaných touto Smlouvou.

Pokyny Objednatel. Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla postupovat samostatně a není

vázán pokyny Objednatele učiněnými nad rámec obsahu této Smlouvy.

Subdodavatelé. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením jednotlivých částí Díla třetí osobu

(subdodavatelé) pouze za podmínek stanovených touto Smlouvou. Zhotovitel přitom odpovídá

objednateli, jako by tuto část díla prováděl sám.

Dokumentace a normy. Zhotovitel se zavazuje Dílo provést v souladu s

lV.4.1 touto Smlouvou,

lV.4.2 souborem technických norem ČSN platných ke dni provádění Díla,

|V.4.3 obecné závaznými právními předpisy,

Kontrola Díla. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla. Bližší pravidla jsou

obsažena v článku VIII. Smlouvy.

Další povinnosti Zhotovitele při provádění Díla. Zhotovitel se zavazuje

lV.6.1 postupovat při provádění Díla s odbornou péčí,

lV.6.2 použít pouze materiály a výrobky splňující požadované kvalitativní a tech.

podmínky dle příslušných českých technických norem, materiály a výrobky

schválené a certifikované, popř. ty, které mají atest na jakost,

lV.6.3 vést stavební deník (viz článek VIII. Smlouvy) a zachovávat na Staveništi

čistotu a pořádek,
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|V.6.4 umožnit provádění kontroly ze strany Objednatele,

|V.6.5 vést a objednateli předat fotodokumentaci celé stavby.

|V.7 Dodatečné informace. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli na základě jeho

výzvy veškeré doplňující informace a podklady potřebné pro provedení Díla.

|V.8 Energie. Objednatel se zavazuje na základě žádosti Zhotovitele zajistit na Staveništi

funkční přípoje vody, elektřiny a dalších médii, v kvalitě a počtu potřebném pro provádění

Díla a umožnit k nim Zhotoviteli volný přístup. Náklady na spotřebu el. energie, vody a

jiných médií nese po dobu výstavby zhotovitel a tyto náklady budou zúčtovány mezi

oběma stranami v posledni faktuře při předání předmětu díla.

 

v. MÍSTO PROVEDENÍ DÍLA

V.1 Zhotovitel se zavazuje Dilo provést na Staveništi.

VI. LHÚTY

Termín provedení Díla. Výstavbu Díla se Zhotovitel zavazuje provést v době maximálně 90

(devadesáti) dnů ode dne předání staveniště.

Stavební připravenost. Podmínkou zahájení provádění Díla dle předchozího odstavce

Smlouvy je dostatečná stavební připravenost Staveniště, tak aby bylo možné bez zbytečného

odkladu po převzetí Stanoviště Zhotovitelem zahájit provádění Díla.

Vl.1 Prodloužení lhůt. Lhůty pro provedení Dlla dle tohoto článku Smlouvy se prodlužují o:

VI.1.1 dobu trvání překážek bránících zhotovování Díla způsobených

Objednatelem, nebo po dobu trvání skrytých překážek týkajících se místa

kde má být Dílo prováděno, které znemožňují provést Dílo dohodnutým

způsobem,

VI.1.2 dobu trvání vyšší moci, pro kterou objektivně a nezávisle na vůli Zhotovitele

není možné provádět Dílo,

VI.1.3 dobu trvání nepříznivého počasí, které brání zhotovování Díla (déšť, mráz,

sněženn,

Vl.1.4 dobu potřebnou pro provedení víceprací na Díle, požadovaných

Objednatelem,

Vl.1.5 dobu, po kterou není možné Dílo provádétz důvodů rozhodnutí Objednatele

nebo rozhodnutí orgánů státní správy.

Údaje o těchto skutečnostech budou zapsány Zhotovitelem ve stavebním deníku.

VII. NEBEZPEČÍ skou A VLASTNICKÉ PRÁVO

Vl|.1 Nebezpečí škody. Nebezpečí škody na zhotovovaném Díle nese Zhotovitel v souladu 3

§ 2624 Občanského zákoníku. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené činností svou

nebo jemu podřízených osob při pracích, které bude provádět vlastními či

subdodavatelskými prostředky. Na Objednatele přechází nebezpečí škody na Díle dnem

jeho předání Objednateli. Dílo je samostatným celkem a bude předáno najednou po

dokončení díla.

Vll.2 Vlastnické právo. Ke zhotovovanému Dílu má vlastnické právo od samého počátku

Objednatel.
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VIII.

IX.

|X.1

IX.2

|X.3

IX.4

|X.5

|X.6

KONTROLA PROVÁDĚNÍ DÍLA

Vlll.1 Stavební deník. Zhotovitel je povinen vést po dobu provádění Díla stavebni deník

v souladu s právními předpisy. Na oprávněnou žádost Objednatele je Zhotovitel povinen

uvádět ve stavebním deniku i další podstatné údaje. Zhotovitel zajistí, aby byl stavební

deník na Staveništi kdispozici Objednateli a veřejnoprávním orgánům. Objednatel je

oprávněn pořizovat si kopie a výpisy ze stavebního deníku.

VIlI.2 Způsob provádění kontroly. Kontrolu při provádění Dlla provádí Objednatel, resp. jím

určený zástupce, popř. veřejnoprávní orgány v rozsahu a způsobem stanoveným

právními předpisy. Objednatel je oprávněn kontrolovat stavební deník a kzápisům

připojovat svá stanoviska.

Vlll.3 Kontrola na vyzvání. Objednatel se zavazuje bez zbytečného odkladu vykonat kontrolu

X.1

X.2

provádění Díla, pokud je k ní vyzván Zhotovitelem.

PŘEDÁNÍ DÍLA

Termín předání. Zhotovitel se zavazuje oznámit Objednateli svůj záměr předat zhotovené Dílo

nejméně 5 (5) pracovních dnů předem a dohodnout s Objednatelem přesný termín předání

Díla (den a čas). Pokud se ve stanovený termín Zhotovitel nedostaví (ať již zjakéhokoli

důvodu), platí, že Dílo nebylo předáno. Pokud se ve stanovený termín nedostaví Objednatel

(ať již zjakéhokoli důvodu), zavazuje se Zhotovitel oznámit Objednateli svůj záměr předat

zhotovené Dílo vnáhradním termínu, a to nejméně pět (5) pracovních dnů předem, a

dohodnout s Objednatelem přesný náhradní termín předání Díla (den a čas).

Místo předání. Zhotovitel se zavazuje předat Dílo Objednateli na Staveništi.

Dokumentace. Zhotovitel se zavazuje při předání Díla předložit Objednateli veškerou

potřebnou a související dokumentaci.

Vadv a nedodélkv Dila zjištěné při předání Díla. Objednatel se zavazuje Dílo převzít bez vad

a nedodělků. Pro vady a nedodélky, které brání Objednateli Dílo užívat, je Objednatel

oprávněn odmítnout Dílo převzít. V takovém případě je Zhotovitel povinen předmětné vady a

nedodělky odstranit dle této Smlouvy a po jejich odstranění oznámit Objednateli svůj záměr

opětovně předat zhotovené Dílo, přičemž články |X.1 až IX.4 Smlouvy se použijí opětovné a

přiměřeně. Pokud Objednatel odmítl dokončené Dllo převzít, musí být sepsán o tomto zápis

se stanovisky obou Smluvních stran a zdůvodněním.

Odstranění vad a nedodělků. Zhotovitel se zavazuje odstranit veškeré vady a nedodělky

zjištěné Objednatelem při převzetí Díla ve lhůtě patnáct (15) dnů ode dne odmítnutí převzetí

Díla, nedohodnou-li si Smluvní strany něco jiného. Vady a nedodělky Díla oznámené

Objednatelem vprůbéhu záruční doby se pak Zhotovitel zavazuje odstranit ve lhůtách

sjednaných v článku XI. Smlouvy.

Protokol. O průběhu a výsledku (aťjiž je jakýkoli) předání Díla sepíší Smluvní strany předávací

protokol, který bude obsahovat zejména označení Díla, Objednatele a Zhotovitele a odkaz na

tuto Smlouvu.

CENA ZA DÍLO

Výše ceny. Smluvní strany se dohodly na celkové pevně cené díla určené dle rozpočtu,

který je přílohou č. 1 této smlouvy ve výši 532 072,03 Kč bez DPH za dílo.

Zhotovitel prohlašuje, že cena obsahuje veškeré jeho náklady nezbytné pro řádné a

včasné provedení díla, včetně všech přímých a nepřímých nákladů.

Změna výše ceny. Smluvní strany si sjednávají, že úprava výše ceny je možná

v následujících případech:
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XI.

X.2.1 vpřípadě změny sazby DPH vdůsledku změny příslušných právních

předpisů,

X.2.2 v případě dalších prací požadovaných Objednatelem nad rámec Díla, které

nejsou obsaženy v této Smlouvě (dále jen „Vícegráce"),

X.3 Vícegráce. Cena podle bodu X.1 nezahrnuje nároky na úhradu možných víceprací, které

mohou vyplynout z písemných žádostí Objednatele o provedení víceprací. Za vícepráce

se nikdy nepovažují oprávněné požadavky na Odstranění vad zhotovované pro

Objednatele vrámci Díla. Ohledně víceprací musí být vždy sjednán dodatek ktéto

smlouvě. Dodatek ktéto smlouvě může mít i podobu oboustranně odsouhlaseného

soupisu víceprací.

PO podání žádosti O provedení víceprací je zhotovitel povinen sdělit objednateli bez

zbytečného odkladu kalkulaci ceny Vícepracl a to položkovým rozpočtem s položkami dle

ceníku RTS. Cena víceprací musí být vždy odsouhlasena Objednatelem.

X.4 Způsob úhrady. Smluvní strany se dohodly, že cena za Dílo bude Zhotoviteli hrazena

Objednatelem na základě měsíčních zjišťovacích protokolů dle skutečně provedených

prací. Faktury budou vystaveny 1x měsíčně ve výši dle odsouhlasených zjišťovacích

protokolů. Konečnou fakturu je Zhotovitel oprávněn vystavit a předat Objednateli po

předání Díla dle čl. IX. této Smlouvy.

X.5 Veškeré platby dle výše uvedených faktur jsou splatné ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne

předání příslušně faktury Objednateli, není-li na faktuře uvedeno odlišně datum

splatnosti, které však nesmí být kratší.

X.6 Objednatel je oprávněn přezkoumat správnost vystavené faktury a v případě

oprávněného nesouhlasu s uvedenou částkou tuto neproplatit a vrátit ji zhotoviteli

k opravě, aniž se tímto dostává do prodlení s úhradou faktury. Strany smluvní se dohodly,

že Objednatel sdělí písemně své námitky proti vystavené faktuře zhotoviteli nejpozději do

3 pracovních dnů od jejího doručení Objednateli.

X.? V případě částečného plnění dle předmětu této Smlouvy a odstoupenl Objednatele od

této Smlouvy má Zhotovitel právo na odměnu za skutečně provedené práce a skutečně

dodaný materiál dle předloženého rozpisu.

ODPOVĚDNOST ZA VADY

XI.1 Odpovědnost za vady. Zhotovitel odpovídá za vady a nedodělky Díla, jež má Dílo v době

předání Objednateli a dále za ty, jež vzniknou během záruční doby.

XI.2 Záruční doba. Zhotovitel poskytuje záruku za Dílo v délce šedesát (60) měsíců, přičemž

tato lhůta začíná běžet předáním Díla. Tato záruční doba se nevztahuje na dodávku

materiálů a výrobků, na které poskytují výrobci a dodavatelé kratší záruční lhůtu.

V takovém případě záruční lhůta odpovídá době uvedené v příslušných záručních listech.

Xl.3 Reklamace. Objednatel je povinen vady písemné reklamovat u Zhotovitele bez

zbytečného odkladu pO jejich zjištění. Zhotovitel Objednateli nejpozději do 7dnů po

obdržení písemné reklamace sdělí, zda reklamaci uznává nebo z jakých důvodů ji

neuznává. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty.

XI.4 Odstranění vad. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady a nedodélky do patnácti (15)

pracovních dnů ode dne uznání jejich reklamace. V případě vad a nedodělků havarijního

typu, u kterých bezprostředně hrozí způsobení škody nebo jiné újmy, se Zhotovitel

zavazuje, pokud je to technicky možné, Odstranit tyto vady a nedodělky ve lhůtě tří (3)

pracovních dnů ode dne jejich oznámení Objednatelem.

Xl.5 Předání. Ohledně předání odstraněných vad a nedodělků platí článek lX. Smlouvy

Obdobně.
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X|.6

XII.

XII.1

X||.2

Xll.3

X||.4

XI|.5

XIII.

Odstranění vad na Vlastní náklady. V případě, že Zhotovitel neodstraní vady a nedodělky

ve lhůtách dle této Smlouvy, je Objednatel oprávněn odstranit vady a nedodělky na své

náklady, které musí být přiměřené charakteru a rozsahu vady resp. nedodělku. Zhotovitel

se pak zavazuje zaplatit Objednateli takové náklady na odstranění vad a nedodělků do

patnácti (15) pracovních dnů ode dne doručení písemné žádosti o zaplacení.

SMLUVNÍ PQKUTA I ODPOLĚDNOST ZA ŠKODUIODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Smluvní pokuta.

XII.1.1 poruší-li Zhotovitel svůj závazek provést Dílo Včas podle lhůt uvedených v čl.

VI. této Smlouvy, zavazuje se Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve Výši

0,025 % z ceny dila bez DPH, za každý den takového prodlení,

XII.1.2 poruší-Ii Objednatel svůj závazek zaplatit za Zhotovitelem vystavené faktury

do data jejich splatnosti podle čl. X.5 této Smlouvy, zavazuje se Zhotoviteli

zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,025 % z dlužné částky za každý den

prodlení.

Náhrada škody. Pokud se některá Smluvní strana dopustí porušení této Smlouvy, má

poškozená Smluvní strana nárok na náhradu škody od Smluvní strany, která se porušení

dopustila, v souladu a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy.

Vztah smluvní pokutv a náhrady škody. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčen nárok

poškozené Smluvní strany na náhradu škody převyšující smluvní pokutu. Aplikace ustanovení

§ 2050 Občanského zákoníku se vylučuje.

Obecně o smluvní pokutě. Smluvní strany shodně prohlašují, že podrobně projednaly Výši

smluvních pokut sjednaných v této Smlouvě, že považují jejich výši za přiměřenou,

odpovídající významu a charakteru smluvními pokutami zajištěných povinností a zejména

škodlivým důsledkům, které mohou vzniknout v důsledku porušení těchto povinností.

Odstoupení od Smlouvy. Nad rámec případů, kdy mohou Smluvní strany odstoupit od

Smlouvy ze zákonných důvodů, jakož i nad rámec případů, kdy mohou Smluvní strany

odstoupit od Smlouvy z důvodů sjednaných touto Smlouvou V jiném jejím článku, je Zhotovitel

oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, kdy je Objednatel vprodlení se zaplacením

zálohové nebo jiné faktury podle čl. X.4. této Smlouvy delším než dvacet (20) dnů.

Odstoupením od Smlouvy není dotčen nárok Smluvních stran na zaplacení smluvní pokuty

dle této Smlouvy.

VZDÁNÍ SE PRÁVA

XIIl.1 Žádné nevyužití nebo opominutí nároku nebo práva vyplývajícího z této Smlouvy nebude

XIV.

XIV.1

představovat ani se nebude vykládat jako vzdání se nároku nebo práva, pokud tak

nebude učiněno písemně oprávněnou osobou jednající za příslušnou Smluvní stranu

nebojejímjménem. Vzdání se některého nároku nebo práva vyplývajícího z této Smlouvy

nebude vykládáno jako vzdání se jakéhokoliv jiného nároku nebo práva. Žádné

prodloužení lhůty ke splnění povinnosti nebo jiného úkonu předpokládaného touto

Smlouvou nebude vykládáno jako prodloužení lhůty ke splnění jakékoliv jiné povinnosti

nebo jiného úkonu předpokládaného touto Smlouvou.

ODDĚLlTELNOST

Bude-Ii jakékoliv ustanovení této Smlouvy shledáno příslušným soudem neplatným nebo

nevymahatelným, bude taková ustanovení považováno za vypuštěné ze Smlouvy a ostatní

ustanovení této Smlouvy zůstanou v platnosti a účinnosti, pokud z povahy takového

ustanovení nebo z jeho obsahu anebo z okolností, za nichž bylo uzavřeno, nevyplývá, že je

nelze oddělit od ostatního obsahu této Smlouvy. Smluvní strany v takovém případě uzavřou

takový dodatek k této Smlouvě nebo takovou novou smlouvu, která umožní dosažení výsledku
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stejného, a pokud to není možné, pak co nejbližšího tomu, jakého mělo být dosaženo

neplatným nebo nevymahatelným ustanovením.

xv. ROZHODNĚ PRÁVO

XV.1 Právní vztahy, práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy se řídí právním řádem České

republiky.

XVI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

XV|.1

XV|.2

XV|.3

XVI .4

XV|.5

XV|.6

Přílohy:

Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření. Odkládací podmínky se

nesjednávají.

Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) vyhotoveních včeském jazyce. Každá ze

Smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotoveníSmluvní strany vylučují možnost jiné

formy změny této Smlouvy a vylučují použití § 582 odst. 2 Občanského zákoníku.

Tato Smlouva nahrazuje jakékoli případné dřívější dohody mezi Smluvními stranami

týkající se předmětu Smlouvy. Jakékoli doplnění nebo změna této Smlouvy podléhají

písemné dohodě Smluvních stran. Smluvní strany vylučují možnost změnit Smlouvu jinak

než písemně.

Smluvní strany potvrzují, že se s touto Smlouvou před jejím uzavřením dostatečně

seznámily, porozumély jejímu obsahu a že Smlouva je projevem jejich vůle, na důkaz

čehož jsou níže připojeny podpisy osob oprávněných jednat za Smluvní strany.

Tento Smlouva byla schválena usnesením Zastupitelstva MČ Praha Březiněves č.

3.38/21 ze dne 15.9.2021.

Zhotovitel se zavazuje mít uzavřenou pojistnou smlouvu s pojišťovnou na rizika

vyplývající z jeho činnosti při provádění díla a na dllo samotné podle Smlouvy, rovněž po

celou záruční dobu.

- Příloha Č. 1 — Výkaz výměr.

V Praze dne 7.10.2021 V Praze dne

  
Ing. iří Haramul Ing. Jiří Procházka

starosta předseda představenstva

Objednatel ABP HOLDING a.s.

Zhotovitel
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Stavba: Opatření proti přívalové vodě

Objednatel; IČO:

DIČ:

Zhotovitel: ABP HOLDING a.s. IČO: 15268446

DIČ: CZ15268446

Vypracoval:

Rozpis ceny
Celkem

HSV
501 500,26

PSV
12 579,00

MON

VRN
17 992,77

Ostatní naklady

Celkem
532 072,03

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 532 072,03 CZK

Základní DPH 21 % 111 735,13 CZK

Zaokrouhlení
0,00 CZK

Cena celkem s DPH 643 807,16 CZK

v dne

Městská část

„PRxH BRIZlfl'ZVES

 

_ DING 3-5 / ‘V ' 1,40 3 182 OO Prahažš

(„ “í“\“iaž / . gar £0109 te .283910263. . _,h /

Míra. E\ /. //

4/4. I

Zazhotdvitele “" ' _/

 

Za objednatele
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Rekapitulace dílčích částí

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

. Základ pro Základ pro základní

ČISIO Název sníženou DPH DPH DPH celkem Cena celkem %

01 Opatření proti přívalové vodě 0,00 514 079,26 107 956,64 622 035,90 100

01 Siem 7'. P°'."‘ ceSty "a ana'tovo“ 0,00 71 623,55 15 040,95 86 664,50 14
komunrkacr

02 Parkoviště u školky 0,00 273 435,41 57 421,44 330 856,85 53

03 Chodník u Školky 0,00 7 840,95 1 646,60 9 487,55 2

04 Vjezd do centra za objektem B 0,00 93 505,54 19 636,16 113 141,70 18

05 Práce před objektem A a B 0,00 67 673,81 14 211,50 81 885,31 13

Celkem za stavbu 0,00 514 079,26 107 956,64 622 035,90 98

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 Zemní práce HSV 47 043,13 9

2 Základy a zvláštní zakládání HSV 22 637,07 4

3 Svislé a kompletni konstrukce HSV 86 418,00 16

5 Komunikace HSV 226 203,16 43

63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV 8 294,00 2

8 Trubni vedeni HSV 7 222,90 1

91 Doplňující práce na komunikaci HSV 29 634,04 6

96 Bourání konstrukcí HSV 84,60 0

98 Demolice HSV 6 048,00 1

99 Staveništní přesun hmot HSV 47 410,43 9

767 Konstrukce zámečnické PSV 12 579,00 2

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 20 504,93 4
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VRN v% 3,5 5 140,79 17 992,77

Cena celkem 532 072,03 97
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S: 2114 Opatření proti přívalové vodě

O: O1 Opatření proti přívalové vodě

R: 01 Sjezd z polní cesty na asfaltovou komunikaci

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena l MJ Celkem

Dil: 1 Zemní práce 6 286,12

1 113108314R00 Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, do t|.14 cm m2 4,00000 296,00 1 184,00

2 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 1,60000 1 320,00 2 112,00

3 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1—4 do 10000 m m3 1,60000 489,00 782,40

4 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 32,00000 21,40 684,80

5 171101131R00 Uložení sypaníny z horsoudržných a nesoudržných m3 1.60000 71,20 113,92

6 175101201R00 Obsyp objektu - žlabu bez prohození sypaniny m3 1.00000 849.00 849.00

7 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 1.60000 350.00 560.00

Dil: 5 Komunikace 58 571,00

8 597101113R00 Montáž odvodňovacího betonového žlabu - D 400 m 5.00000 539,00 2 695,00

9 286982050VD Betonový žlab D400 s litinovou mříží 500x250x200 mm - kus 10.00000 5 568,00 55 680,00

GUTI’A

10 286982329VD Sténa čelní kombinovaná GUTTA s 254 mm kus 1,00000 196,00 196,00

Dil: 91 Doplňující práce na komunikaci 3 019,60

11 918101111R00 Lože pod obrubníky, žlaby, nebo obruby dlažeb 2 C 12/15 m3 0,40000 2 793,00 1 117,20

12 919735112R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm m 11.60000 164,00 1 902,40

Dil: 99 Staveništní přesun hmot 151,56

13|998225111R00 [Pfesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný [ t [ 2,47655 61,20l 151,56

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 3 595,27

14 979082213R00 Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km t 2,56000 43,30 110.85

15 979082219R00 Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 2,56000 11,10 28,42

16 979990112R00 Poplatek za skládku suti-obal.kam.-asfalt do 30x30 t 2,56000 1 350,00 3 456.00       

71 623,55
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S: 2114 Opatření proti přívalové vodě

O: 01 Opatření proti přívalové vodě

R: 02 Parkoviště u Školky

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Dil: 1 Zemní práce 25 548,15

1 113204111R00 Vytrhání obrubníkú zahradních m 34.00000 58,60 1 992,40

2 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 8.64000 1 320.00 11 404,80

3 162301102R00 Vodorovné přemístění výkopku : hor.1-4 do 1000 m m3 2,88000 106,80 307,58

4 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 2,88000 21,40 61,63

5 171101131R00 Uložení sypaniny z hor.soudržných a nesoudržných m3 2,88000 71,20 205,06

6 175101101 RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny - palisád 5 m3 7.20000 1 096.00 7 891,20

dodáním štěrkopísku frakce 0 - 4 mm

7 175101201 R00 Obsyp objektu bez prohození sypaniny - obrubníku m3 2,88000 849,00 2 445,12

8 181201 101 R00 Uprava pláně v násypech v hor. 1-4, bez zhutnění- okolo m2 31.40000 7.40 232.36

obrubníku a palisád

9 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 2.88000 350.00 1 008.00

Dil: 3 Svislé a kompletni konstrukce 86 418,00

10 338920012R00 Osazení betonové palisády, š. do 11 cm, dl. 90 cm m 36.00000 1 038,00 37 368,00

11 59228410R Palisáda přírodní Uriko 16x16x100 cm kus 225.00000 218,00 49 050,00

Díl: 5 Komunikace 92 928,00

12 564861111RT2 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm štěrkodrť m2 160.00000 198.00 31 680.00

frakce 0-32 mm - doštěrkování

13 564861111RT4 Podklad ze štěrkodrtí po zhutnění tloušťky 20 cm štěrkodrt' m2 160,00000 212.00 33 920,00

frakce 0-63 mm - doštěrkování

14 596215041R00 Kladenl zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 5 cm m2 40.00000 296.00 11 840.00

15 592453012R Dlažba BEST BEATON rovný přírodní 20x16,5x8 kraj. m2 44.00000 352.00 15 488.00

pulka

Díl: 91 Doplňující práce na komunikací 18 178,96

16 916561111R00 Osazení záhon.obrubníku do lože 2 C 12/15 s opěrou m 24.00000 152.00 3 648.00

17 917762111RT5 Osazení ležat. obrub. bet. s opěrou,lože 2 C 12/15 včetně m 10.00000 469.00 4 690.00

obrubniku ABO 10 100/10/25

18 918101111R00 Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb : C 12/15 m3 2.72000 2 793.00 7 596.96

19 592173070R Obrubník záhonový 50/5/20 cm šedý kus 68,00000 33.00 2 244.00

Dil: 99 Staveništní přesun hmot 44 393,59

20|998223011R00 'Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný | t [ 196,43180 226.00| 44 393.59

Dil: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 5 968,71

21 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 4.25000 43.30 184.03

22 979082219R00 Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 4.25000 11.10 47.18

23 979990103R00 Poplatek za skládku suti - beton do 30x30 cm t 4.25000 1 350.00 5 737.50

273 435,41
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Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

S: 2114 Opatření proti přívalové vodě

O: 01 Opatření proti přívalové vodě

R: 03 Chodník u školky

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Dil: 1 Zemni práce 1 864,20

1 113106231R00 Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenívu m2 3,00000 63,00 189,00

2 113204111R00 Vytrhání obrubníku zahradních m 6,00000 68,00 408,00

3 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině ti, 3 m3 0,96000 1 320,00 1 267,20

Dil: 5 Komunikace 834,00

4|596215040R00 lKladenl zámkové dlažby tl 8 cm do drté tl. 4 cm m2 [ 3,00000 278,00| 834,00

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 2 648,64

5 916561111R00 Osazení záhon.obrubníku do lože 2 C 12/15 s opěrou m 6,00000 152,00 912,00

6 918101111R00 Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb 2 C 12/15 m3 0,48000 2 793,00 1 340,64

7 592173070R Obrubník záhonový 50/5/20 cm šedý kus 12,00000 33,00 396,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 492,84

8í998223011Roo |Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný t | 218070 226,00} 492,84

Dil: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 2 001,27

9 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 1,42500 43,30 61,70

10 979082219ROO Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 1,42500 11,10 15,82

11 979990103R00 Poplatek za skládku suti- beton do 30x30 cm t 1,42500 1 350,00 1 923,75

7 840,95
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S: 2114 Opatření proti přívalové vodě

O: 01 Opatření proti přívalové vodě

R: 04 Vjezd do centra za objektem B

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ

Dil: 1 Zemní práce 7 164,74

1 113108310R00 Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.10 cm m2 5,60000 208,00 1 164,80

2 113202111R00 Vytrhánl obrub obrubníku silničních - naležato m 7.00000 89,00 623.00

3 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 312000 1 320,00 4 118.40

4 162301102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor 1—4 do 1000 m m3 0.56000 106,80 59.81

5 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor 1—4 za další 1 km m3 0.56000 21,40 11,98

6 171101131R00 Uložení sypaniny z hor.soudržných a nesoudržných m3 0,56000 71,20 39,87

7 175101201R00 Obsyp objektu - žlabu bez prohození sypaniny m3 1.12000 849,00 950,88

8 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 0.56000 350.00 196.00

Dil: 5 Komunikace 73 870,16

9 597101113R00 Montáž odvodňovacího betonového žlabu - D 400 m 6.00000 539.00 3 234,00

10 599141111R00 Vyplnění spár živičnou zálivkou m 8,80000 73,20 644,16

11 286982050VD Betonový žlab D400 s litinovou mříží 500x250x200 mm - kus 12.00000 5 568.00 66 816,00

GU'I'I'A

12 286982329VD Sténa čelní kombinovaná GUTTA kus 1.00000 196.00 196.00

13 286982331VD Betonová vpusť D400 s litinovou mříží kus 1.00000 2 980,00 2 980,00

Díl: 8 Trubní vedení 1 267,90

14 871353121R00 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200 m 1,50000 38,60 57,90

15 286147920R Trubka kanalizační odolná PPKGEM 200x6,2x2000 mm kus 1.00000 1 210,00 1 210.00

Dil: 91 Doplňující práce na komunikaci 5 786,84

16 917862111RT5 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože 2 C 12/15 včetně rn 7.00000 429,00 3 003,00

obrubníku ABO 100/10/25

17 918101111R00 Lože pod obrubníky, žlaby, nebo obruby dlažeb 2 C 12/15 m3 0,48000 2 793,00 1 340,64

18 919735112R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm m 8,80000 164,00 1 443,20

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 1 031,37

19l998223011R00 |Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný t 4,56358l 226,00] 1 031,37

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 4 384,53

20 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 3,12200 43,30 135,18

21 979082219R00 Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km t 3,12200 11,10 34,65

22 979990112R00 Poplatek za skládku suti-obal.kam.-asfalt do 30x30 t 3,12200 1 350,00 4 214,70

93 505,54
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S: 2114 Opatření proti přívalové vodě

O: 01 Opatření proti přívalové vodě

R: 05 Práce před objektem A a B

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Dil: 1 Zemní práce 6 179,92

1 112101101R00 Kácení stromu o průměru kmene 10-30 cm kus 1.00000 1 268,00 1 268,00

2 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř 3 m3 0.09600 1 320,00 126,72

3 162301401R00 Vod.přemístění větví, D 30cm do 5000 m kus 5.00000 37,20 186.00

4 162301411R00 Vod.přemísténí kmenu, D 300m do 5000 m kus 1.00000 527,00 527,00

5 171201101R00 Uložení sypaniny do násypu nezhutněných m3 33.00000 71,20 2 349.60

6 181201102R00 Uprava pláně v násypech v hor. 1-4. se zhutněnlm m2 33.00000 14,20 468.60

7 182001111R00 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině m2 33.00000 38.00 1 254.00

Dil: 2 Základy a zvláštní zakládání 22 637,07

8 274272120RT3 Zdivo základové z bedniclch tvárnic. tl. 20 cm výplň m2 2.00000 1 195.00 2 390,00

tvárnic betonem C 16/20

9 275313611R00 Beton základových patek prostý C 16/20 - sloupky m3 0.09600 2 950,00 283,20

10 279361821R00 Výztuž základových zdí z betonář. oceli 10 505 (R) t 0,01152 48 600,00 559,87

11 212810010RAC Trativody z PVC drenážnlch flexibilních trubek lože m 36,00000 539,00 19 404,00

štěrkopísek a obsyp kamenivo, trubky d 100 mm

Dil: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 8 294,00

12|639570010RAO lOkapový chodník z kačlrku šířky 0,5 m [ m 13,00000| 638,00| 8 294.00

Dil: 8 Trubní vedení 5 955,00

13|899102111RT2 [Osazeni poklopu s rámem do 100 kg [ kus 1.00000] 5 955.00] 5 955,00

Díl: 96 Bourání konstrukcí 84,60

14l976085311R00 [Vybouréni kanal.rámu a poklopu plochy do 0.6 m2 [ kus 1,oooool 34.60] 84.60

Dil: 98 Demolice 6 048,00

15 981512120VD Demolice konstrukcíjiným způsobem - stávajícího plotu hod 16.00000 378.00 6 048,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 1 341 .07

16l998231311R00 |Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km | t 1.37970 972.00I 1 341.07

Dil: 767 Konstrukce zámečnické 12 579,00

17 767914130R00 Montáž oplocení rámového H do 2,0 m m 6,00000 222,00 1 332,00

18 553462120VD Sloupek 60x60 mm PVC 300 kus 4,00000 942,00 3 768,00

19 553462150VD Plotový panel 2D PVC - výška 203 cm, průměr drátu 6/5/6 kus 3,00000 2 493,00 7 479,00

mm

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 4 555,15

20 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 2,82000 43,30 122,11

21 979082219R00 Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 56,40000 11,10 626,04

22 979990101 R00 Poplatek za sklád.suti-smés beta cihel do 30x30cm t 2,82000 1 350,00 3 807.00

67 673.81
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