
SMLOUVA O DÍLO

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
mezi těmito smluvními stranami:

l. objednatelem:
se sídlem:
IČO:
DIČ,
Bankovní spojení:
Zastoupený:

a

2. zhotovitelem:
se sídlem:
IČO:
DIČ,
Bankovní spojení:

město Cheb
náměstí Krále ,Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb
00253979
CZ 00253979
KB Cheb Č. ú. 19-528331/0100
Mgr. Antonínem Jalovcem, starostou

Stanislav Junek.
Zádub 54, 353 01, Zádub-Závišín
03050394
CZ8005122026

I.
Předmčt smlouvy

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

2. Zhotovitel provede dílo dle článku II. této smlouvy s tím, že řádně a včas provede sadové úpravy
a stavební práce, včetně materiálů v rozsahu nutných k provedení prací dle této smlouvy, obecně
závazných právních předpisů, ČSN, ČN a ostatních norem.

II.
Specifikace prací

l. Předmětem smlouvy je realizace akce ,,Cheb - obnova válečných hrobů a pomníku obětem 2.
světové v KÚ: LouŽek 726435 KN 559 ". Podkladem pro uzavření smlouvy je ocenčný soupis
prací a nabídka zhotovitele předložená dne 5. 5. 2022.

2. Zhotovitel prohlašuje, že má pro plnění předmětu prací platné oprávnění a potřebné zkušenosti
s pracemi tohoto charakteru, potřebné odborníky a kvalifikaci pro provádění prací, že se
dostatečně seznámil s faktickým stavem stávajícího stavu a nezjistil žádné překážky ani další
nesrovnalosti v soupisu prací a nabídkové ceně, které by bránily provádění prací dle uvedené ceny
a této smlouvy.
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III.
Doba plnění a dodací podmínky

l. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s časovým harmonogramem postupu provedení díla,
který bude předložen při předání a převzetí staveniště, přičemž se zhotovitel zavazuje dodržet
zejména následující terminy:

· Předání staveniště: do 5 pracovních dnů od nabytí úČinnosti SOD.

" Zahájení díla: do 30 pracovních dnů od předání staveniště.

· Termín dokončení stavebních prací: 120 dní od předání staveniště.

· Místo plnění: KÚ: Loužek 726435 KN 559.

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

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

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

IV.
Cena

l. Smluvní strany se dohodly na pevné ceně za provedení prací, včetně všech přirážek, ve výši:

Cena v KČ bez Vyčíslení DPH Cena v KČ
DPH v KČ vČetně DPH

Obnova válečných hrobů a
pomníku obětem 2. světové v KÚ: 655.903,00 137.739,63 793.642,63
LouŽek 726435 KN 559

Cena za provedení prací dle článku IV. odst. l. Smlouvy bude splatná dle ustanovení článku VI.
této smlouvy.

2. V ceně za provedení prací jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého
závazku dle této smlouvy vynaloží (zejména náklady na materiál, dopravu, odvoz a uložení
odpadu, vybudování, udržování a úklid staveniště, náklady na služby, atesty materiálů, atd.).
Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické, finanční, věcné a ostatní podmínky prací zahrnul do
kalkulace ceny za provedení prací a přebírá na sebe nebezpečí změny okolností dle § 1765 odst. 2
občanského zákoníku.

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

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

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

zákonem
obsahovat
Zhotovitel
zaplacení

V.
Odpovědnost za vady

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

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

3. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 kalendářních dnů ode dne
oznámení reklamace, zahájit odstraňováni vady prací. Po dobu od nahlášení vady prací až do
řádného odstraněni předmětné vady neběží záruční lhůta s tím, že doba přerušení běhu záruční
lhůty bude počítána na celé dny.

4. Neodstraní-li zhotovitel oprávněně reklamované vady a nedodělky v dohodnuté lhůtě, anebo
nezahájí-li jejich odstraňování, má objednatel právo zadat provedeni opravy třetí osobě s tím, že
náklady na provedenou reklamační opravu budou účtovány na vrub zhotovitele. Zhotovitel
se zavazuje cenu zaplatit.

5. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky za jakost prací nezanikají na předané části
prací ani odstoupením kterékoliv ze smluvních stran od smlouvy.

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

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

l. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu prací po jeho řádném provedeni a předání, a to ve
lhůtě stanovené v článku VI. odst. 2 smlouvy.

2. Úhrada za dílo bude fakturována po protokolárním předáni předmětu prací bez zjevných vad
a nedodělků, ve fakturaci bude provedeno vyúčtování DPH dle platných předpisů a případné
smluvní pokuty a úroky z prodlení. Úhrada bude provedena na základě dílčích faktur
vystavených zhotovitelem. Objednatel se zavazuje vyžádat eventuálni zdůvodnění nebo
vyjasnění pochybných či vadných částí zjišt'ovacího protokolu u zhotovitele nejpozději do 5
kalendářních dnů od jeho převzetí. Přílohou každého účetního dokladu (faktury) bude vždy ve
dvou výtiscích odsouhlasený zjišt'ovací protokol a soupis provedených prací.

3. Splatnost faktury bude 14 dnů ode dne doručení objednateli. V případě, že do termínu splatnosti
faktury nebudou odstraněny případné závady, prodlužuje se splatnost závěrečné faktury o dalších
10 dnů od termínu odstranění poslední závady, uvedené v předávacím protokolu.

4. Úhrada bude provedena bezhotovostně převodem na účet zhotovitele.

VII.
Smluvní pokuty

l. Objednatel je oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu v případě prodlení zhotovitele:

a)

b)

')
d)

')

s termínem dokončení prací;

s odstraněním staveniště po lhůtě pro převzetí díla;

s předáním kompletních dokladů nezbytných k převzetí prací;

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

s odstraněním vad uplatněných objednatelem v záruční době.

- výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele podle bodu a) Činí l 500 kč za každý
i započatý den.

- výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele podle bodu b) Činí 1 000 kč za každý
i započatý den prodlení.

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

- výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele podle bodu d) Činí l 000 kč za každý
i započatý den prodlení.

- výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele podle bodu e) Činí l 000 kč za každý
i započatý den prodlení.

Objednatel je dále oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu za prokazatelné porušení:
- ustanovení o bezpečnosti a ochraně zdraví v průběhu provedení prací, smluvní pokuta

činí l 000 KČ za každé porušení, uvedená částka nenahrazuje eventuální postih
ze zavedeného správního řízení;

- ustanovení o ochraně životního prostředí, ochraně přírody a nakládání s odpady, smluvní
pokuta činí l 000 KČ za každé porušení, uvedená částka nenahrazuje eventuální postih ze
zavedeného správního řízení;
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- jakékoliv povinnosti zhotovitele, vyjma shora uvedených ustanovení, vyplývající z této
smlouvy nebo ze zákona (zejm. nevedení stavebního deníku apod.), smluvní pokuta
ve výši 5.000 kč za každé porušení.

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

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

4. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od data doručení písemné výzvy k zaplacení ze strany
oprávněné, a to na uvedený účet. Uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo na případnou
náhradu způsobené škody. Zhotovitel dává výslovný souhlas k eventuálnímu provedení
vzájemného zápočtu pohledávek. Smluvní strany dále ujednaly, že vůči sobě neuplatní právo
namítat nepřiměřenost výše smluvní pokuty dle této smlouvy u soudu ve smyslu § 2051
občanského zákoníku.

VIII.
Odstoupení od smlouvy

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

a) s termínem dokončeni prací;
b) s úplným odstraněním staveniště po lhůtě pro převzetí díla;

C) s předáním kompletních dokladů nezbytných k převzetí prací;
d) s odstraněním vad a nedodělků oproti lhůtám, jež byly objednatelem stanoveny v protokolu

o předání a převzetí prací;

e) s odstraněním vad uplatněných objednatelem v záruční době.

IX.
Kontaktní osoby a doručování

l. Smluvní strany se dohodly, že kontaktní osobou pro technickou realizaci stavby a odsouhlasení
provedených prací na straně objednatele je:

Martin Dvořák, odbor komunálního hospodářatví
a na straně zhotovitele:

Stanislav Junek
2. Smluvní strany se dohodly, že kontaktní osobou ve věcech smlouvy, dodatků, plateb a faktur na

straně objednatele je:

Ing. Vladimír Bartík, odbor komunálního hospodářství
a na straně zhotovitele:

Stanislav Junek
3. Smluvní strany se dohodly na následujícím způsobu doručování:
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· Poštou - faktury a dodatky ke smlouvě - adresa objednavatele: v záhlaví této smlouvy.
- adresa zhotovitele: v záhlaví této smlouvy.

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

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

4. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny sídla či místa podnikání, a tím i adresy pro
doručování, budou neprodleně informovat druhou stranu.

X.
ZávěreČná ustanovení

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

2. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnen] uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv
a o registru smluv. Objednatel se zavazuje realizovat zveřejnění této smlouvy v předmětném
registru v souladu s uvedeným zákonem.

3. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží jeden výtisky. Každý
stejnopis má právní sílu originálu.

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

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

6. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat výhradně oboustranně odsouhlasenými,
písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních
stran. K jakýmkoli jiným formám změn než dodatkům této smlouvy případně ústním ujednáním
se nepřihlíží.

7. Smluvní strany výslovně prohlašují, že jsou k právnímu jednání zcela svéprávné, že tato smlouva
je projevem jejich pravé, určité a svobodné vůle a že si tuto smlouvu podrobně přečetly, zcela
jednoznačně porozuměly jejímu obsahu, proti kterému nemají žádných výhrad, uzavírají ji
dobrovolně, nikoliv v tísni, pod nátlakem nebo za nápadně jednostranně nevýhodných podmínek
a takto ji podepisují.
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8. Tato smlouva je uzavřena v souladu s ustanovením článku IV. odst. l písm. d) směrnice č. 7/2021
pro zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právnickými osobami zřízenými nebo
založenými městem Cheb, její uzavření bylo schváleno Vedením města Chebu dne 10. 5. 2022.

· Příloha č. l - Cenová nabídka ze dne 5. 5. 2022.

V Chebu dne: V Chebu dne:

za objednatele
Mgr. Antonín Jalovec
starosta

za zhotovitele
Stanislav Junek
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Kamenosochařství Junek - Stanislav Junek, Zádub 54, Zádub - Závišín, 353 01, IČO 03050394, DIČ CZ8005122026

Cenová nabídka na zpracování díla:

1. Obnova ceDtrálnfho památníku:
chemické a mechanické očištěnf stávajfcích ploch:
sekaný nápis 5 povrchovou úpravou: (text/barva, dle pozdější dohody):
přebroušení náplsové desky - povrchová úprava:
náhrada poškozených a doplněni chybějících částl a spár
doprava za účelem prováděni díla (Potočiště/Zádub-ZávjšĹn):
centrála (manlpulačnf poplatek, pohonné hmoty B.lit):

2. Obmva brobovýdi míst
odstranění stávajících pomníků z nápisovou deskou (2%x180x15.crn):
odstranění stávajfcfch pomníků ( základová patka, okrasný kamínek):
hitové desky Bianco Sardo (24Ox160xlS,cm):
palety pro náHadní dopravu (oceľové převozní stojany):
kamenosochařské práce - tvarová úprava materiálu:
kamenosochařské práce - povrchová úprava materiálu:
BJc& dekorační kované prvky (kované oka, v čemé barvě):
výkopové práce:
betonový úklad, štěrk:
osazení dfla, výroba bednění, rozprostřen betonové směsi, manipulace:
dovoz betonových 3měsf a štěrku:
odvoz na skládku (poplatek za suť):
pronájem a doprava marúpulační techniky:
centrála (manipulaCnl poplatek pohonné hmoty)'

5,19.m2.
l.cel.

1,27.m2.
2,89.mb.
216.km,

1,cel.

12,8.mb.
2,62.m3,
7,70.m2.

2.ks.
8,8.mb,

10,26.m2.
8.ks.

3,08.m3.
1,76.m3.

2.ks.
1,cel.
1.ce1.
5.dní
1.cel.

650,00 KČ l.m2.
5 000,00 KČ 1,cel.
1 850,00 KČ l.m2.
420,00 KČ 1.mb.

8,00 Kč 1.km.
783,00 KČ l.cel.

celková cena:

250,00 Kč l.mb,
1550,00 Kč 1.m3,
4 220.00 Kč Lm2.
2 321,00 Kč l.ks,
810,00 KČ Lmb.
420,00 Kč l.m2.
970,00 Kč 1,ks,
950,00 KČ l.m3.

4 216,00 Kč 1.m3.
3 339,00 Kč 1.ks.
4 273,00 KČ 1.cel.
S 039,00 Kč l.cel.
1 514,00 KČ l.cel.
1 389,00 KČ l.ceL

celková cena:

3 374,00 Kč
S 000,00 Kč
2 350,00 Kč
1 216,00 Kč
1 728,00 Kč
783,00 Kč

14 451,00 Kč

3 200,00 Kč
4 061,00 Kč

32 494,00 Kč
4 642,00 Kč
7 128,00 Kč
4 309,00 Kč
7 808,00 Kč
2 926,00 Kč
7 420,00 Kč
6 678,00 Kč
4 273,00 Kč
5 039,00 Kč
7 570,00 Kč
1 389,00 Kč

98 937,00 Kč

Rúmmůmůcmí
2/1. Kovové prvky plotu (montáZ demontáZ):

demontáž kovových prvků plotu, manipulace: 62,mb.
odvoz na provozovnu (Potočiště/Zádub-ZáviŠín): 144.km,
odstranění původního nátěru - pískování: 34,32,m2.
fakovací práce (základový lak, Cerná epoxfdová barva, tvrdi)ä, ředidlo): 34,32.m2.
optická úprava plotových prvkO: 34,32.m2.
opravy poškozených částí, Úprava pro osazení díla (svářecí práce): 1.cel.
montáž prvků, manlpu]ace: 26,4.mb.
doprava za účelem osazení díla (Zádub-Závišfn/Potočlšté): 144.km.
centrála (manipulační poplatek, pohonné hmoty BjIL): 1.cel.

2/2. Žulové a beůmové µvky pkNu:
odswanění betonové zIdky a sloupů plotu, manipulace:
likvidace suti/skládkovné kód odpadu 170101:
výkopové a bourací práce (stávající úklad):
úldadová deska, bednění, Štěrk 18/32, betonová směs MC20.:
skryté bedněni (60x40x20.cm):
flexibllnf lepidla (Sopro N.01, 25.kgů)'
cementobetonové směsi (Has!t/30.kg.):
žulové p'vi¢ý jsloupky 14Ox15x15.cm)
Žulové prvky (sokl 95x15x15.cm)
žulové prvky (krycí desky 14Sx20xS.cm)
osazení kamenných a betonových prvků plotu, manlpulace:
doprava za účdem díla (Zádub záv1gfn/rotočiště):
nákladní doprava/mezináradnl doprava, manlpulačnl Cchnika:
centrála (maniputačnl poplatek, pohonné hmoty 22.lit):

60,mb.
24,35.tum
3,84.m3.
3,84.m3.

32.ks.
8.ks.
15,ks.
12,ks.
26.ks.
18.ks.

22,mb.
1152.km.

1.cel.
l.cel.

220,00 Kč 1.mb.
15,00 Kč Lkm.

480,00 Kč 1.m2.
572,00 Kč Lm2,
180,00 Kč 1,m2.

2 957,00 KČ l.cel.
780,00 KČ 1.mb.
15,00 Kč Lkm.

783,00 Kč Led,
celková cena:

798,00 KČ 1.mb.
1 390,00 Kč 1,ľ
2 000,00 Kč 1.m3.
4 412,00 Kč l.m3.

120,00 Kč Iks.
986,00 Kč 1.ks.
85,00 Kč 1.ks,

2 372,00 KČ Iks.
1 694,00 Kč Iks.
962,00 Kč Iks.

26 234,00 KČ 1.mb.
8.00 KČ 1.km.

44 148,00 KČ l.ceL
1389,00 Kč Lce!.

celková cena:

13 640,00 Kč
2 160,00 Kč

16 474,00 Kč
19 631,00 Kč
6 178,00 Kč
2 957,00 Kč

20 592,00 Kč
2 160,00 Kč
783,00 Kč

84 575,00 Kč

47 880,00 Kč
33 847,00 Kč
7 680,00 Kč
16 942,00 Kč
3 840,00 Kč
7 888,00 Kč
1 275,00 Kč

28 464,00 Kč
44 044,00 Kč
17 316,00 Kč
26 234,00 Kč
9 216,00 Ké

44 148,00 Kč
1 389,00 Kč

290 163,00 Kč
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3/1. Zuiová dlažba:
odstranění asfáltové plochy:
llkvldace asfaltové drtě/skládkovné kód odpadu 170302:
výkopové práce:
Štérkodrtě (10/1S, 2/5)'
žulové kostky štípané (dlažba 8/10), převozní valg':
žulové obrubníky (ľOOx20x5, 3B,mb):
kladení Žulové dlažby, do štěrkového lóže (udusání ploch):
kladení obmbnlků do betonového lóže, stavebnf přířezy:
nákladní doprava (kamenolom HudČice, mateňál/drtě, skládka):

3/2. O&tranění dřevtn:
pokácení stromů (p.60.cm/p.80.cm):
odstranění pařezů. pomocí těžké techniky:
odvoz dřevin, doplnění půdní hmoty 7,84.m3., udusání půdy:

55.m2.
2,43.tun.
4B.m2.
4B.m2.
14.tun.
38,mb,
4B.m2.
3B.mb.

473.km,

2.ks.
2.ks.
2.ks.

70,00 Kč Lm2.
2 420,00 Kč 1.ĺ

70,00 Kč 1.m2.
90,00 Kč I.m2.

3 555,00 Kč 1.t
832,00 Kč l.mb.
680,00 KC 1.m2.
200,00 KČ 1.mb.
38,00 KČ 1km.

celková cena:

2 000,00 Kč 1jC&
1000,00 Kč l.ks.
2 380,00 Kč 1.ks.

cdková cene

3 850,00 Kč
S 887,00 Kč
3 360,00 Kč
4 320,00 Kč
49 770,00 Kč
31 616,00 Kč
32 640,00 Kč
7 600,00 Kč
17 974,00 Kč

157 017,00 Kč

4 000,00 Kč
2 000,00 Kč
4 760,00 Kč

10 760,00 Kí

1.
2.

2/1.
2/2.
3/1.
3/2.

1.eL
Obnova centrálního památníku: I.cel, 14 451,00 KČ
Obnova hrobových míst: 1,cel, 98 937,00 KČ
Kovové pr'vky plotu (montáZ demontáž): 1.cel. 84 575,00 KČ
Žulové a betonové prvky plotu: I-cel. 290 163,00 KČ
Žulová dlažba: 1,ceL 157 017,00 Kč
Odstranění dřevin: I-cel. 10 760,00 KC
Ce]kDvá ceDa díla: Lcej. 655 903,00 KČ

21,00 % 17 486.00 Kč
21,00 % 119 714,00 KC
21.00 % 102 336,00 Kč
21,00 % 351097,00 Kč
21,00 % 189 990,00 Kč
21,00% 13 020,00 Kč
21,00% 793 643,00 Kč

Ceäuwá dOa:
Cena díla: 655 903,00 KČ
DPH 21% 137 740,00 Kč
Celková cena díla: 793 643,00 KČ

Předpokládaná doba, pro dodání žulových prvků (bod 2/2)'
Předpokládaná doba, pro dodání dlažebních kostek (bod 3/1J'

Předpokládaná minimální doba, na reallzad díla:

30,dn(
14.dnľ
90.dní


