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SLEPÝ ROZPOČET
Rozpočet b Ostatní náklady JKSO
Objekt Název objektu SKP
1 Sanace a úpravy zdiva v suterénu Měrná jednotka
Stavba Název stavby Počet jednotek
136v1190000172 Okresní soud v Bruntále- Krnov Náklady na m.j.
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové číslo
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem
Z PSV celkem
R M práce celkem
N M dodávky celkem
ZRN celkem

HZS
ZRN+HZS Ostatní náklady neuvedené
ZRN+ost.náklady+HZS Ostatní náklady celkem
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0%  10000 Kč
DPH 21,0% 2100 Kč
Základ pro DPH %
DPH %

CENA ZA OBJEKT CELKEM 12100 Kč

Poznámka :

10 000

10 000

10 000
10 000
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Stavba : 136v1190000172 Okresní soud v Bruntále- Krnov Rozpočet : b
Objekt : 1 Sanace a úpravy zdiva v suterénu Ostatní náklady

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
M99 Ostatní práce "M"

CELKEM  OBJEKT
10 000
10 000
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Slepý rozpočet

Stavba : 136v1190000172 Okresní soud v Bruntále- Krnov Rozpočet:b
Objekt : 1 Sanace a úpravy zdiva v suterénu Ostatní náklady

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: M99 Ostatní práce "M"

1 999000002RZ1
kompl 1,00

- tištěna + digitální podoba ( .dwg, .dxf ) v počtu a formátech dle SoD

2 999000002RZ2
kompl 1,00

- tištěna + digitální podoba ( .dwg, .dxf ) v počtu 6 paré

- zajištění geometrického plánu pro potřebu vkladu do katastru nemovitostí VLASTNÍ STAVEBNÍ OBJEKTY

3 999000002RZ3 Revize a doklady nezbytné pro předání díla kompl 1,00
dle obchodních podmínek

4 999000002RZ6 Kompletační činnost kompl 1,00

- náklady na individuální zkoušky dodaných a smontovaných technologických
zařízení včetně komplexního vyzkoušení

- náklady zhotovitele na vypracování provozních řádů pro trvalý provoz

5 999000002RZ7 Ochrana stávajících inženýrských sítí kompl 1,00
- Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi

- Vytýčení jejich skutečné trasy dle podmínek správců sítí v dokladové části

- Zajištění aktualizace vyjádření správců sítí v případě ukončení platnosti vyjádření
6 999000002RZ8

kompl 1,00
- prostorové vytýčení prvků stavby dle projektové dokumentace

7 999000002RZ9
kompl 1,00

- dle požadavků PD
Celkem za M99 Ostatní práce "M"

Dokumentace skutečného provedení stavby dle obchodních 
podmínek 5 500,00 5 500,00

- Vypracování DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY včetně geodetického zaměření 
(polohopis+výškopis) STAVBY vč. inženýrských sítí a zemního vedení technické infrastruktury

Geodetické zaměření dokončeného díla dle obchodních 
podmínek

- zajištění geometrického plánu pro potřebu vkladu do katastru nemovitostí věcná břemena přípojek 
INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ a VEDENÍ SÍTÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

1 500,00 1 500,00

- kompletní dokladová část dle SoD (revize, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě) pro předání a převzetí 
dokončeného díla a pro zajištění kolaudačního souhlasu

- náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a REVIZÍ předepsaných technickými normami a vyjádřeními 
dotčených orgánů pro řádné provedení a předání díla

- náklady na předání všech návodů k obsluze a údržbě pro technologická zařízení a  náklady na zaškolení obsluhy 
objednatele

3 000,00 3 000,00

- Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništěm nebo dotčenými 
stavbou i mimo území staveniště

Zajištění funkce odpovědného geodeta během realizace 
stavby

Vypracování zhotovitelské REALIZAČNÍ a VÝROBNÍ 
projektové dokumentace dle obchodních podmínek

10 000,00
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