
@435

1/11

Statutární město Ostrava

městský obvod Radvanice a Bartovice

Smlouva o dílo č. 5 03271202218ŘDaŽP

„Oprava zpevněných ploch kolem budovy radnice v k.ú. Radvanice“

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“).

Smluvní strany
 

 

 

1. Objednatel

Statutární město Ostrava

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

ICO: 00845451

DIČ: CZ00845451 — plátce DPH

pro potřeby 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 Raisova, vedoucí odboru stavebního řádu,

dopravy a životního prostředí

lěankovní spojení: Komerční banka, a.s.

www _

dále jen objednatel

2. Zhotovitel: Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o.

Místo podnikání/Sídlo: Antonína Brože 3124/2, 700 30 Ostrava — Zábřeh

 

Zastoupené: ve věcech smluvních - Ing. Vladimírem Blahutou, jednatelem

ve věcech technických — Ing. Martinem Matim, vedoucím střediska údržby

zeleně

IČ: 25816977

DIČ: CZ25816977

lgankovní spojení: Komerční banka a.s.

 

dále jen zhotovitel
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% Statutární město Ostrava

městský obvod Radvanice a Bartovice

čl. l.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou
v souladu se skutečnosti v době uzavření této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených
údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.

2. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání závazku bude mít účinnou pojistnou smlouvu
pro případ způsobení újmy v souvislosti s výkonem předmětu smlouvy v min. výši 1 mil. Kč, kterou
kdykoliv na požádání v originále předloží zástupci objednatele k nahlédnutí.

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 prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.
5. Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

čl. II.

Předmět a účel smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo „Oprava zpevněných ploch kolem budovy radnice
v k.ú. Radvanice“.

2. Předmětem smlouvy je oprava stávajících zpevněných ploch. Oprava je rozdělena do tří samostatných
etap, jejichž rozsah je stanoven v projektové dokumentaci, vypracované Ing. Magdou Cígánkovou
Fialovou v 02/2022.

3. Účelem smlouvy je usměrnění tvarů zpevněných ploch kolem radnice, zrušení nepotřebných zpevněných
ploch a ke sjednocení barev povrchů.

4. Dodávkou stavby se rozumí úplné a standardní provedení všech stavebních a montážních prací,
spojených se plněním předmětu smlouvy a nezbytných pro uvedení předmětu smlouvy do užívání.

5. Smluvní strany se dohodly, že provedení díla dále zahrnuje:

5.1.Zajištění 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.

5.2.Neprodleně odstraňovat nečistoty, vzniklé při provádění prací z příjezdních komunikací
ke staveništi po celou dobu provádění prací.

5.3.Zneškodnění odpadu, 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, ve znění pozdějších
předpisů, včetně dokladování.

5.4.Doložení oprávnění kodstranění odpadů vpřípadě, že zhotovitel toto oprávnění má. Vpřípadě,
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.

6. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s ustanoveními této smlouvy.

7. Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní odpovědnost
a na své nebezpečí.

8. Účelem uzavření této smlouvy je provedení díla „Oprava zpevněných ploch kolem budovy radnice
v k.ú. Radvanice tak, že po provedení budou zpevněné plochy splňovat všechny parametry podmínek
pro jejich bezpečné užívání neurčitým okruhem osob.

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

po pečlivém zvážení všech možných důsledků.
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ČI. |||.

Místo plnění

Místem plněníjsou pozemky p.č. 2097 a p.č. 2101/1 v k.ú. Radvanice

čl. IV.

Cena díla

1.

DO

10.

ll.

12.

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

Celkové náklady projektu dle nabídkové ceny činí l.148.415,93 bez DPH (138958328 včetně DPH).

Cena je tvořena dílčími cenami jednotlivých etap a to:

1. etapa - 680.255,36 Kč bez DPH (823.108,99 Kč včetně DPH)

II. etapa - 376.240,42 Kč bez DPI—I (455.250,91 Kč včetně DPH)

III. etapa - 91.920,] S Kč bez DPH (111.223,38 včetně DPH)

Cena bez DPI—Ije dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí po celou dobu účinnosti smlouvy.

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

k provedení celého díla v rozsahu čl. 11. této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje nakoupit materiál na všechny etapy díla současně, a to s ohledem na skutečnost,

že opravované zpevněné plochy na sebe bezprostředně navazují a je požadováno dodržení jednotného

vzhledu, tj. jednotné kvality a šarže (odstín barvy, rozměr) použitých materiálů.

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

pro řádné a úplné zhotovení díla a další náklady nezbytné pro řádné 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.

Součástí smlouvy jsou oceněné soupisy prací jednotlivých etap (příloha č. 1, č. 2 a č. 3 této smlouvy).

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.

Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

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 DPH. 0 této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této

smlouvě.

Veškeré drobné změny v provedení předmětu smlouvy, případně vyvolané objednatelem

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

zapsány a zplnomocněnýmí zástupci smluvních stran vzájemně odsouhlasený ve stavebním deníku dříve,

než bude započato s jejich realizací.

Dojde—li při realizaci díla k větším změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajících

z dodatečného požadavku objednatele nebo podmínek při provádění díla, které zhotovitel nemohl

ani na základě svých odborných znalostí předvídat, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn,

ocenit je podle jednotkových cen položkového rozpočtu předaného jako součást cenového návrhu,

a pokud tato položka není v rozpočtu 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 dodávkyjím realizované byly v předmětu dí la v jeho ceně zahrnuty. Provedení víceprací musí být věcně

a cenové odsouhlaseno objednatelem i zhotovitelem, & to před jejím prováděním, a upraveno v dodatku

k této smlouvě.

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

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

práce uhrazeny bez předchozího souhlasu objednatele a uzavření platného dodatku k této smlouvě

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

dle jednotkových cen soupisu prací — cenového návrhu zhotovitele.
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městský obvod Radvanice a Bartovice

13. Zhotovitel potvrzuje, že všechny podklady k provedení díla před stanovením ceny ověřil, důkladně li

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

 

a uvědomuje si, že na pozdější námitky stran komplexnosti řešení a správnosti soupisu prvků a případného

navýšení ceny, nebude brán zřetel.

14. V případě, že dojde k prodlení s předáním díla z důvodů na straně zhotovitele, je tato cena neměnná

až do doby skutečného ukončení díla. i'“

15. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do ukončení il

díla. '

16. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ust. § 2620 odst. 2 občanského zákoníku.

čl. V.

Termín plnění

l. Předpokládaný termín provádění díla dle této smlouvy je stanoven takto:

Realizace I. etapy - 07/2022 - 10/2022

Realizace H. etapy — na základě výzvy objednatele, která bude dodavateli doručena 30 dnů

před požadovaným zahájením realizace (předpoklad rok 2023)

Realizace III. etapy — na základě výzvy objednatele, která bude dodavateli doručena 30 dnů

před požadovaným zahájením realizace (předpoklad rok 2023)

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

o zahájení prací (možno použít e-mail). 0 předání a převzetí staveniště sepíší strany předávací protokol.

3. V případě, že 0 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.

4. 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 i

prace. |

5. Zhotovitel splní svou povinnost provést dilo 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 nebránici užívání a postupu dalších prací, nebudou důvodem nepřevzetí díla

a uplatnění sankci, v předávacím protokole však musí být stanoven termín jejich odstranění.

O tom, že drobné vady, případně nedodělky uvedené v předchozí větě byly odstraněny,

bude objednatelem a zhotovitelem rovněž sepsán zápis. Faktura za úhradu smluvní ceny však bude

vystavena až po odstranění všech případných vad a nedodělků.

6. V případě, že zhotovitel bude s prováděním prací ve zřejmém prodlení, které by ohrožovalo plynulost

výstavby, nebo konečný termín dokončení, vyzve jej objednatel k zintenzivnění prací a zápisem

do stavebního deníku stanoví zhotoviteli lhůtu k vyrovnání skluzu. Pokud ani poté zhotovitel nepodnikne

kroky k urychlení prací, je objednatel oprávněn do doby vyrovnání skluzu pozastavit financování.

čl. VI.

Vlastnictví

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.

Vlastníkem zařízení 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.
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čl. VII.

Platební podmínky

pawo—

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Zálohy nejsou sjednány.

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

Cena bez DPH je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí po celou dobu účinnosti smlouvy.

Fakturace bude prováděna samostatně pro jednotlivé etapy realizace.

Po ukončení jednotlivých etap provede zhotovitel vyúčtování ceny za její realizaci a vystaví fakturu

doloženou rekapitulací veškerých provedených prací v rámci předmětné etapy, jež bude vystavena

v souladu s odsouhlaseným položkovým rozpočtem. Konečná faktura bude vystavena do 15

kalendářních dnů od předání a převzetí díla řádně a včas, bez vad a nedodělků. Lhůta splatnosti vystavené

faktury je 15 kalendářních dnů ode dne odstranění všech případných vad a nedodělků. Nedílnou součástí

vystavené faktury bude protokol o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

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

která bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH.

Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad je druhá smluvní strana

povinna ve faktuře uvést i tyto údaje:

a) číslo a datum vystavení 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),

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

e) lhůta splatnosti faktury,

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

g) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,

11) IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, jej ich přesné názvy a sídlo,

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 CZ00845451, příjemce městský

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

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

před vystavením faktury.

Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude-lí 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 nově vyhotovené faktury objednateli.

Objednatel je oprávněn pozastavit financování V případě, 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 prostřednictvím datové schránky 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 § 1063 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 § 10921 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.
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čl. Vlll.

Jakostdfla

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, 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 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 a o změně a doplnění

některých zákonů, 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

technologií 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.

Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních

prohlídkách a při předání a převzetí díla nebo jeho části.

Při realizaci díla nesmí zhotovitel použít jakýchkoliv materiálů s karcinogenními nebo jinými účinky,

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

provést náhradu a výměnu i již zabudovaných výrobků a materiálů na své náklady.

Zhotovitel je povinen zajistit včasné odborné provedení všech zkoušek předepsaných platnými českými

technickými normami, bezpečnostními předpisy nebo vyžádaných od příslušných kompetentních orgánů.

čl. IX.

Staveniště

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

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

práv a závazků třetích osob.

2. Zhotovitel hradí elektrickou energii, vodné, stočné a další odebraná média. Zhotovitel zabezpečí na své

náklady měření jej ich odběru.

3. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob V prostoru staveniště, dodržování

bezpečnostních předpisů při výkopových pracích, pracích ve výkopu, pohybu na staveništi,

za dodržování hygienických a požárních předpisů, bezpečnosti silničního provozu v prostoru staveniště

a dodržování předpisů týkajících se ochrany životního prostředí.

4. 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

1. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti s realizací díla, vést

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

6/11

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

a) základní lists uvedením názvu a sídla objednatele, zhotovitele a projektanta a případně změny těchto

údajů,

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

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

d) přehled smluv a dodatků, případně změn,
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9.

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

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

Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele, nebojeho zástupcem. Mezi zápisy nebudou

vynechána volná místa.

Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy.

Jedná se zejména o:

a) časový postup prací a jejich kvalitu,

b) druh použitých materiálů a technologií,

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

d) údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy.

Zápisy do deníku mohou provádět technický dozor objednatele, zmocnění zástupci objednatele

a zhotovitele, příslušné orgány státní správy, osoba odpovídající za provádění zeměměřičských prací

a osoba provádějící kontrolní prohlídku stavby.

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 stanovisko. Zhotovitel se však zavazuje ještě

před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat oprávněného zástupce objednatele k provedení

připomínek.

Vpřípadě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od oprávněných zástupců objednatele,

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

jinak se má za to, že s obsahem tohoto záznamu souhlasí.

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 díla objednatelem bez vad a nedodělků.

Zhotovitel bude odevzdávat zmocněnému zástupci objednatele prvý průpis denních záznamů

ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti.

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

čl. XI.

Provádění díla

1.

2.

Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení stavby. V případě praci 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 v souladu s příslušným

vyjádřením oznámí správcům sítí a zástupci objednatele práci v ochranném pásmu či křížení těchto sítí

ke kontrole průběhu prací a převzetí před zpětným zásypem.

Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace

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

Zhotovitel je při své činnosti povinen předcházet vzniku havárií. Vpřípadě, že zhotovitel způsobí

havárii, je povinen informovat zástupce příslušného provozu objednatele a účastnit se likvidace následků

havárie. V případě, že zhotovitel způsobí objednateli svým jednáním škodu, zejména z důvodů porušení

předpisů o ochraně životního prostředí, předpisů pro nakládání s odpady a chemickými látkami

a chemickými přípravky, předpisů bezpečnosti práce, dopravních předpisů a protipožárních předpisů,

je zhotovitel povinen škodu uhradit v plné výši, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí

sí 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.
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7. 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 podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru

(vyhláška o požární prevenci), v platném znění, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném znění, 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.

8. Zhotovitel písemně vyzve kromě objednatele i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených

stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku.

9. Zjisti-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen

to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.

10. Po ukončení prací budou veškeré dotčené parcely (pozemky, komunikace apod.) uvedeny do původního

stavu.

čl. XII.

Předání díla

1. Objednatel dílo převezme po jeho řádném dokončení. Termín přejímacího 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) poklady o odstranění odpadů vzniklých při stavební činnosti v souladu s platnou legislativou,

b) stavební deník,

c) CD fotodokumentace průběhu stavby

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

a) označení díla,

b) označení objednatele a zhotovitele díla,

0) 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 dílo 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 považovat za nutné. Po podepsání zápisu

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

a doby V něm 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, odpovídá zhotovitel v rozsahu 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. Z opakované přejímky sepíší smluvní strany dodatek k předmětnému zápisu o odevzdání

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

od zhotovitele přejímá, 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
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či neoprávněnosti nepřevzetí díla ve lhůtě S pracovnich 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, kteříjsou 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.

. Zhotovitel poskytuje na celou stavbu záruku v délce 36 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 v průběhu 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.

S. Zhotovitel započne s odstraněním vady do 5 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení

0 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

případech nese zhotovitel náklady až do rozhodnutí o reklamaci.

8. 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.

lO. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá a na provedenou opravu poskytne zhotovitel

záruku ve stejné délce dle bodu 2. tohoto článku.

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 dila bez vad a nedodělků. Tato odpovědnost zhotovitele se nevztahuje

na újmy, které jsou pro zhotovitele nepojistitelné (např. živelné události), za které nese odpovědnost

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 nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

5. Zhotovitel je povinen sjednat pojištění proti ůjmám, způsobeným vlastní činností. Toto pojištění

je povinen zhotovitel udržovat v účinnosti 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.

Sankční ujednání

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

započatý den prodlení s předáním díla bez vad a nedodělků. Tuto smluvní pokutu není povinen zhotovitel

platit v případě, kdy bude dílo objednatelem převzato s drobnými vadami, které nebrání užívání díla.
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2. Nebude-li kterákoliv faktura uhrazena ve lhůtě 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 i

prodlení a zjištěný případ. '

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

o dokumentaci staveb, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za

každý zjištěný případ.

6. 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.

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

pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.

8. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník nejsou přístupné v pracovní době na stavbě, bude

zhotoviteli ůčtovánajednorázová smluvní pokuta ve výši 3.000,- Kč za každý zjištěný případ.

9. Vpřípadě 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.

10. 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.

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

 

čl. XVI.

Závěrečná ujednání

]. 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. 1493/81/22 ze dne 22. června 2022.

2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou

vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci

smluvních stran.

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

odst. 2 a § 2591 občanského zákoníku. ’

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. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.

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

běžet dnem doručení výpovědi druhé smluvní straně.

7. 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. 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.

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

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

10/11
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__ Statutární město Ostrava

\ městský obvod Radvanice a Bartovice

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

l7.

Zhotovitel nemůže bez písemného souhlasu objednatele postoupit kterákoliv svá práva ani převést

kterékoliv své povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě ani není oprávněn tuto smlouvu postoupit.

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

Ukáže-li se některé z ustanovení 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 jejich 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 dila.

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

kjejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.

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

smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

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.

Příloha č. ]: oceněný soupis prací 1. etapa

Příloha č. 2: oceněný soupis prací II. etapa

Příloha č. 3: oceněný soupis prací III. etapa

V Ostravě dne 23. 6. 2022 V Ostravě dne 2 8 -flfin 21133

  
iš; Aleš Boháč, MBA '    Ing. Vladimír Blahuta

starosta jednatel '

OSTRAVA! !!

RADVANICE

A BARTOVICE
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zEKAPlTULACE STAVBY

gad: 2022—1 2

5tavba: Letapa ~ Oprava zpevněných ploch kolem budovy radvice v k.ú.Radvanice

KSO: CC—CZ:

Mlslo: Ostrava-Radvanlce Datum: 9. 5. 2022

Zadavatel: IČ: 00845451

SMO, ÚMOb Radvanice a Bartovice DIČ:

Uchazeč: lČ: Vyplň údaj

Ostravské méstské lesy a zeleň. s.r.o. DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 69221189

Ing. Magda Cigánková Flalová DIČ:

Zpracovatel: IČ: 69221189

Ing. Magda Cigánková Fialová DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů 680 255.36

Oslainl náklady ze souhrnného Ilstu 0.00

Cena bez DPH 680 255,36

Sazba daně Základ daně Výše daně

DPH základni 21 .00% 680 255,36 142 853,63

snížená 15,00% 0,00 0,00

iEena s DPH CZK 823 108,99;

Projektant Zpracovatel

p_ílqmogqqggg „ _ , __ _ Razítko Datum a podpis: Razítko __

řóějídhívítěl" _ _ _ Uchazeč """"" '

itflufinlggggsiwm_ __ Razítko Datum a podpis: __B_agitko
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REKAPITULACE OBJEKTÚ STAVBY A SOUPISÚ PRACÍ

  

 

 

Kód: 2022-12

Stavba: Letapa - Oprava zpevněných ploch kolem budovy radvšce \: k.ú.Radvanice

Mislo‘, Ostrava-Radvanice Datum: 9„ 5. 2022

Zadavatel: SMO, ÚMOb Radvanice a Banovice Projektant: Egiohcéagda Clgánková

Uchazeč: Ostravské městské lesy a zeleň. s.r.o. Zpracovatel: Ing. Mggda Cigánková
Fialova

Kód Popls Cana bez DPH [CZK] Gena s DPH [CZK]

1) Náklady z rozpočtů 680 255,36 823 108,99 r

01 I. etapa - sanace 157 439.50 190 501,80 1

02 Letapa — oprava zpevněných ploch 522 815.86 632 607.19

2) Ostatní náklady ze souhrnného llstu 0,00 0,00

Ostatni náklady 0.00 0,00

Vyplň vlaslnl 0.00 0,00

Vyplň vlastnl 0,00 0,00

Vyplň vlastnl 0,00 0.00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 680 255,36 823 108,99
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Leiapa » Oprava zpevněných ploch kolem budovy radvice V k.1’J.Radvanice

 

 

 

 

 

 

  

 

Objekt:

01 - I. etapa - sanace

KSO:

CC-CZ

Misto: Ostrava-Radvanice
Datum 9. 5. 2022

Zadavatel:
IČ: 00345451

SMC. ÚMOb Radvanlce a Bartovice
DIČ:

Uchazeč:
IČ: Vyplň údaj

Ostravské městské lesy a zeiefi. s.r.o.
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
IČ: 69221189

lng. Magda Cigánková Fialová
DIČ:

Zpracovatel:
IČ: 69221189

Ing. Magda Cigánková Fialová
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH
157 439,50

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH zékkadni
157 439.50 21.00% 33 062.30

snížená
0,00 15.00% 0,00

'Cena s DPH
v CZK 190 501,80

$;ojektant
Zpracovatel

Datum a podpis: RŘZÍÍFP, ___ __ _Pajyma—pgfipis:
Razítko

Objednavatel
Uchazeč

Datum a podpis: . _ 52351319 ___ Datum a podpis: Razítko?
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Slavba:

Lelapa — Oprava zpevněných ploch kolem budovy radvice v k.ú.Radvanice

Objekt:

01 — |. etapa - sanace

Místo:
Ostrava-Radvanice

Datum:

Zadavatel:
SMO, ÚMOb Radvanice a Bartovice

Prolektanl:

Uchazeč:
Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popls

Náklady ze soupisu prací

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

Slrana 2 z 4

9. 5. 2022

Ing. Magda

Cigánková Fialová

Ing, Magda

Clgánková Fialová

Cena celkem [CZK]

157 439,50

157 439,50

90 355.90

50 853.86

16 229.74

  



 

- ,OUPIS PRACÍ

;lavba:

Letapa - Oprava zpevněných ploch kolem budovy radvice v k.ú.Radvanice

Objekt:

01 ~ !. etapa ~ sanace

  

 

 
 

  

  

 

 

        
 

       
 

 

 

 

 

 

      
 

 

 

 

      
 

 

    
 

 

      
 
 

 

 

 

Místo: Ostrava—Radvanice Datum: 9. 5, 2022

Zadavatel: SMO. ÚMOb Radvanice a Bartovice Projektant: "1.9 Magda .
Clgánková Fialová

, „ . „ Ing. Magda

: s rev a z Ie s.r.o. Z el:Uchazeč 0 t ske mestske lesy e n. pracovat Cigánková Fialová

,_ ._ .___.____._1

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvl J.Gena [CZK] Cena celkem 102K) Cenová soustava 1

Naklady souplsu celkem 157 439,50

0 HSV Práce a dodávky HSV 157 439,50

0 1 Zemní práce , 90 355.90

l Rozebránl dlazeb : kamenn 0h dlazdlc komunrkacl ~
1 1 Y ,

1 1 í K 113106122 1pro pěšl ručně m2 49,052 72,70 3 586.08 CS URS 2022 01 1

W " proslurz desek u svatebnt síně a před radnlcl"29,4'1_08 31,752

W "obloženl schodů" 17.3 17.300

\ W Součet __ 49,052

| Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždlc komunikaci . '

1 2 K 113106123 pro pěšt ručně m2 132.300 90.70 M. 11 999.61 GB URS 2022 01mm _..

W "bez opravy“ 22,3 22 .300

W "komunikace pro pěší" 110 110.000

W Součet .. 132.300 \ .„._„_„__._ ři

1 Odstranění podkladu z kameniva těženého tl přes 100 .

1 3 K 118107212 do 200 mm strojně pl přes 200 m2 m2 137.299 55.80 7 661.28 CS URS 2022 01

W "v mtslě odstraňovaná dlažby do hloubky 300m"23.3"1.03 23.999

W "v mlstě upravované dlažby do hlouky 80m" 110‘1.03 113.300

W Součet 137.299

. - . . 1
- iOdstrenení podkladu pl přes 200 m2 z kamenlva , .

1:”— K 113107213 ltéieného tl 300 mm m2 1 10.300 102,00 1 050.60 CS UIÍS 2017 01 ;

W “Nove " 10'1.03 10.800

fl Součet 10.300

F) 1 K 1113201111 1Vytrhén| obrub chodnlkových ležatých 1 rn | 84.1001 113.001 9 50320103 ÚRS 2022 01 ':

w "obruby k výměně" 29,3 29.300 '

W "obruby kodslraneni ne trvalo" 54.8 54.800

W lSoučet ' 84,100

I . r . :

| 6 ; K 1167101101 1Dodavka ornice na zásypy a modelaci vč. dopravy 1 m3 9.1881 1 003.001 9 215.561 ;

1 *. l \ l | 1 I

W 22,3'0.4’1.03 9.1 138

W Součet 9,188 „„

1 1 Uložení & hrubé rozhrnutí výkopku bez zhutněnl v 1 . '
1 7 1 K 171203111 rovlně a ve svahu do 15 1113 9.188 368.00 3 381.18ICS URS 2020 01

W 22.8‘D.4‘1.03 9.188

W Součet 9.188

1 8 1 K 1997221551 1Vodorovné doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km 1 t 1 71.8131 47.40 3 403.941

1 _

W "dlaždice" (132,3'0081'1 .95 20,639

W "kamenné“(49,052'0,03)*1.98 2.914

W "štěrk, kamenivo“ (140'0,2)*1,55 46.200

W “betonová obruba“ (84.1‘0.05‘0.25)‘1.96 2.060

W Součet 71.813

' 1 Nakládanl vybourených hmot na dopravnl prostředky
L9 K 1997221612 pm vodorovnou dopravu t 71.8131 565.00 40 574.35

W "dlaždice" (182.3‘0.08)"1.95 20.639

w "kamenné'149.052‘0.03)‘1.98 2.914

w “štěrk, kamenlvo“ (140-o,2)—1,e5 40,200

w "betonová obruba“ (84.1'0.05*0.25)‘1.96 2.060

W Součet 71.813

D 997 Přesun sutě 50 853,86

' 1 |Poplatek za uloženl stavebního odpadu na recyklačnl ' ,

1 10 1 K 1997221861 1sk1édce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 t 88.899 170.00 11 712.83 CS URS 2020 01 !

' v01 01 '
l l l - __l

W "dlaždlce" (132.3‘0.08)*1.95 20.639

W "štěrk, kamen1vo" (140*0.2)"1.65 46.200

W "betonová obruba" (84.1"0.05‘0.25)‘1.96 2.060

W ‘Suuéet 68.899

| ,
‘.

1P0p1atak za uloženi stavebnlho odpadu na recyklační :

1 11 K 997221873 1sklédce (sk1ádkovné) zeminy a kamen! zalřlděného do 1 46.200 294.00 13 582.8008 ÚRS 2020 01 1

: 1Kata|ogu odpadů pod kódem 17 05 04 1 '

W "štěrk. kamenlvo" (140'0,2)*1,G5 46.200

W Součet . 46.200

‘ ' ' l r . 1

* 12 1 K 1907231111 1Vodorovna doprava suti a vybouraných hmot do ‘1 km 1 ' 111.6081 229.001 25 558.23108 URS 2020 01 -

D 998 Přesun hmot 16 229,74

' ' *Přesun hmot pro pozemní komunlkace s kMem ! »
1131 K 1998223011 10212110an t 1 71.3131 194.00 13 931.72 05 URS 2022 01 „

* g 1 I   
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PC Typ Kód Pop‘is MJ Množstvl J.Gena [CZK]

_ r , if, [___ „. i „„ __ _„_ _____._ "I'i , _ , if . , „ WWW,/W _.._|

?Přlplalek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s i 5 .. I . .
M ' K i998223094 ‘krytam dřážděným za zvětšený přesun do 5000 m i t ! 71.813| 32'00'

Slrana 4 z 4 

Cena celkem [CZK] Cenová soustava \

|

2 293,02ics ÚRS 2022 o1
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1/,” KRYCl LIST SOUPISU PRACI

Stavba:

Letapa - Oprava zpevněných ploch kolem budovy radvice v k.u.RadvanEce

 

 

 

 

 

 

 

Objekt

02 - Letapa - oprava zpevněných ploch

KSO: CC-CZ

Místo: Ostrava—Radvanice Datum 9. 5. 2022

Zadavatel: IČ: 00845451

SMO, ÚMOb Radvanice a Bartovice DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

Oslravské měslské lesy a zeleň. s.r.o. DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 69221189

Ing. Magda Cigánková Fialová DIČ:

Zpracovatel: IČ: 69221189

Ing, Magda Cigánková Fialová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 522 815,86

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 522 815.86 21.00% 109 791.33

snížená 0,00 15,00% 0.00

f" ________ _

Cam 3 DPH V CZK 632 607,19

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razltko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPlSU PRACÍ

Stavba:

Letapa - Oprava zpevněných ploch kolem budovy radvice v k.ú.Radvanice

Objekt:

02 - Letapa - oprava zpevněných ploch

Místo: Ostrava—Radvanice

Zadavatel: SMO. ÚMOb Radvanice a Bartovice

Uchazeč: OstraVSké městské lesy a zeleň, s.r.o.

Kód dllu - Popis

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

 

9. 5. 2022

Ing. Magda

Clgánková Flalová

Ing. Magda

Cigánková Fialová

Cena celkem [CZK]

 

 

 

Náklady ze soupisu prací
522 815,86

HSV - Práce a dodávky HSV
522 815,86

1 - Zemní práce - 20 975.63

7 5 - Komunikace pozémnl if 497 088.66

998 - Přesun hmot 4 751,5;
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,lavba:

Letapa „ Oprava zpevněných ploch kolem budovy radvlce v k.ú.Radvanlce

Objekt:

02 - Letapa - oprava zpevněných ploch

Místo: Ostrava-Radvanice Datum: 9. 5. 2022

Zadavatel: SMO. ÚMOb Radvanice a Bartovice Projektant: "1.9' Magda . .

Cigánková Fialova

„ . . „ Ing. Magda

: vs s.r.o. l: . .Uchazeo Ostra ké mestske tesy a zelen, Zpracovate Cigánková Fialova

,' , „___ ,,,

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

Naklady soupisu celkem
522 815,86

[) HSV Práce a dodávky HSV 522 815,86

0 1 Zemní práce 20 975,63 _________

1 1 1 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a 1 1

, 1 K |122252203 jdálnice v hornině třídy těžltelnosti | objem do 100 m3 I m3 1 15.750 164.00 2 583,00

! 1 : 1stroiné .. , | 1

W * “odkup"(9.7+1'1É,i3ro,1 12,250

W "odkop v novém trasování"10*0,35 3,500

W Součet , 1 I 15.750

= 1

1 _ | 1Vodorovné přemlsténl do 10000 rn výkopku/aypaniny 2 |

1 2 ' K 1162751117 1h0rniny ti‘ldy těžltelnosti |. skupiny 1 až 3 m3 15'750 298'00 4 693'50

W "cdkop " (9.7+1 12,8)'0,1 12.250

W "0dkop v novém 1rasovánl"10'0,35 3.500

W |Součet 15.750

I | |

1 _ : %Přlplatek k vodorovnému přemístění výkopkufsypaninyě

i 3 ' K 162751119 z horniny ll'ldy těžltelnosti | skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m3 15,750 23,00 362.25

1 1 1 m přes 10000 m 1

w "odkop " 19.7+112.a)*0,1 12.260 "

w "odkop v novém trasovánl"10*0,35 3.500

„ W Součet W 15.750 ________

1 1 Po ' '. platek za ulozeni zemmy a kameni na recyklačnl

1 4 1 1171201231 skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 : ' 25200 294")” 7 408,80
l **

W “odkup na prolektovanou úroveň" 15,750'15 25,200

_ W ¥§quéet V 25.200 _"

1 5 l K 1171251201 1Uloien1 sypaniny na skládky nebo meziskládky 1 m3 15,750 20.70 326.03

* “vv" ___ _ "odkup“(9,711.1-121101‘0J 12.250

W “odkup v novém trasovénl"10"0,35 3.500

„ “_ W Součet 15.750

. 1 1 ' . ,

. S Š K 1181252305 Upreva pláně pro sllnlce a dalnice na nasypech se m2 189.900 29'50 5 602,05

, , zhutnenlm

D 5 Komunikace pozemnl 497 088,66

; 7 1 K 1564722111 Podklad z vibrovaného štěrku ve u 80 mm | m2 | 189.9001 143.00 28 105.20 cs URS 2022 01

_ "Podkladnt vrstva, štěrkodrt' 0-32 rnrn ŠDA ="

W 9.7+50.1+112,B+17.3 189300

W Součet 1 189,900

"’ 1

* Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16- 32 mm .l

|? B 1 K‘ 500730101 plochy do_ 100 m2 tl 100 mm m2 10.300 155.00 1 596,50 CS URS 2022 01

vv 10'1 ,03 10,300

W Součet 10,300

Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 5—16 mm ; -
9 K 584750001 plochy do 100 m2 tl 150 mm 1 m2 10.300 233.00 2 399.90 CS URS 2022 01

W 10‘1.03 10.300

W Součet 10,300

Kladenl zámkové dlažby pozemnlch komunikaci ručně »
10 K 596212210 1180 mm SkupinyA pl do 50 m2 m2 10.185 408.00 4 155,48 CS URS 2022 01

W "dlažba 20x20x8mm" 9.7‘1.05 10.135

W , Součet 10.185

1 | Kladenl velkoformátové betonové dlažby“ do 100 mm 1 »
l 111 5—1500—0131—1” — velikosti do 0 5 m2 pl do 300 m2 1 m2 72.792 476.00 34 648.99 CS URS 2022 01

W "dlažba 3x"50.1"1.03 54.108

W "schodnlce"17.3‘1.08 18.684

, w Součet 72.792

1 1

. Kladenl velkoformátové betonové dlažby tl přes 100 do .
l

1 12 K i596811411 150 mm VBHkOSti do 0.5 m2 p1 do 300 m2 m2 118.440 670.00 79 354.00 CS URS 2022 01

W A " velkoformátové 30x60x12cm" 112,8'105 118.440

W Součet 118.440

* la Osazem silničního obrubnlku betonového stojatého s

l 13 1 K 19161312131 bočnl opěrou do lože z betonu prostého 016/20 65'240 350'00 22 834‘00

W "obruba do betonu 016/20 =" 50,5'1.08 63.180

W "0 silntčnlho chodnlku" 2"1.03 2.060

_ .VL’ ISouéet 65.240

' 1

44 M BET KA8C01 1BESTWKARO/SCM PŘÍRODNÍ 1 m2 1 10,491 463. 801 4 865,731

W 10.105‘103 lPřepočtené koenctentom množství 10,491

M 159217007 1obrubnfk betonový parkový 500x80x200mm 1 m 1 63,1801 390,001 24 640,20108 URS 2022 01
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PČ Typ Kód Popls MJ Množstvl J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová sousiava \

 

 

 

   

 

   

  

 

  

 

' w "obruba db‘belonu 015/20 =“ 58.91.08 ' ””””” Rm)" __

. W , _ _Spučol __ W 63.180

ř ' “"““ ' ' l ‘ "' l "* " |
16 ; M [dial-v1 [Gigantic/(a dlažba - povrch Metropol přírodní 30x60x12 : ks J 767232; 263.801 202 395,80,

,W_.__.._ "" 118„4'6*1'j68 __ . 767.232 ""“—_“MWÍÍ'ÍL ' _ __

,V_V_ __ „* [Součel ____ _ _______ _ T 77161232 _ WV __ _ ff „ __ ____. , : _ - ~ 1 | ,
17 M ldlaž-men Temsova dlažba pom” Vymyvany "eg“ 1 m2 1 72,792 917,20l se 764,82l

. _ \ „'„„ „..„ 30x60x50m __ 1 1,, _ __I. „
VV (50.1+17,3)'1,06 72.792

, W WW , _4 Saute! „ 12.792 W

15 í M {59217017 lobrubnlk befonový1000x100x250mm * m | 2,ozo| 162.00l 327.24!

\W * i * "spniřeba podél příjezdové cesty"2'1.01 ' 2,020m“

y_v_____ _ _ _ Scučel _____ _ _ __ý 2.020 _„_„ý__ ., __ __ „_ _"
\ .

„ 1— Í r _ _ _ , j . .. .

19 * K inusť — vl Okapová vpusť s udvodnénlm - kumulovaná polozka 1 ka [ 1,000 25 000.00 25 000.00;
\ _

I

W "Okapové vpL'Isl' dle technické zprávy slr.č.a"

W "flexl trubka pro odvodněnT 7m"

W “cena zahrnuje materiál + prácl" 1 1.000

W Součet 1,000

D 998 WWWWWWWW Přesun hmot , 4 751.57

; Š ? Přesun hmot pro pozemnl komunikace s krytem
\ 20! K 1998223011 dlážděný/m , t 21.998 216.00 4 751,57
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,{KAPITULACE STAVBY

jg; 57a

y‘avba: ||.etapa — Oprava zpevněných ploch kolem budovy radvice v k.ú.RadvanIce

KSO:

Místo: Ostrava-Radvanice

Zadavatel:

SMO, ÚMOb Radvanice a Bartovice

Zhotovitel:

Proieklant:

Ing. Magda Cigánková Flalová

Zpracovatel:

Ing. Magda Cigánková Fialová

Poznámka:

“PŘÍLOH/+ a". Z

20, 8. 2022

00845451

69221139

69221189

Soupls pracl je sestaven s využitlm Genové soustavy URS. Poioiky. které pooházl z této cenové soustavy, Jsou ve sloupci 'Cenová

soustava‘ označeny poplsem 'CS URS' a úrovni přlsrušnáho kalendářnlho poloreti. Veškeré další informace vymezující popis a podminky

použíti těchto položek z Cenové soustavy. které nejsou uvedeny přimo v soupísu prací. jsou neomezeně dálkově k dřspozlci na webu

podminky.urs.czA

Cena bez DPH

  

  

376 240,42

Sazba dané Základ daně Výše daně

DPH základnl 21 ,00% 376 240.42
79 010.49

snížená 15.00% 0.00
0.00

[Gena s DPH CZK 455 250,91
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REKAPITULACE OBJEKTÚ STAVBY A SOUPISÚ PRACÍ

 

 

   

Kód: 57a

Stavba: II.etapa - Oprava zpevněných ploch kolem budovy radvlce v k.ú.RadvanIce

Mlsto: Ostrava-Radvanice Datum: 20. 8. 2022

Zadavatel: SMO. ÚMOb Radvanice a Bartovice Projektant: Egingda Cigánková

\ _ Ing. Magda CigánkováZhotovltel.
Zpracovalel Fialová

Kód Popls
Cena bez DPI-l [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ !

_
..

_i

Náklady stavby celkem 376 240,42 455 250,91

01 II. etapa - sanace 120 979.42 146 385.10 STA

02 II.etapa - oprava zpevněných ploch 255 261.00 308 865.81 STA
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fi/KAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
J1

 

  

 

[:

,flavba:

Illelapa . Oprava zpevněných plech kolem budovy radv‘tce v k.ú.Radvanlce

\ Objekt;

01 - ll. etapa - sanace

Mlsto: Ostrava—Radvanice Datum: 20. 6. 2022

Zadavatel: SMO, ÚMOb Radvanice a Bartov'wce Projeklanl: lng.'Magd‘a . .

Clgankova Flalova

A _ _ Ing. Magda

Zhotovnel. Zpracovatel. Clgánková Fialové

Kód dílu — Popis Gena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 120 979,42

HSV - Práce a dodávky HSV 120 979,42

1 — Zemní práce 75 971,87

997 - Přesun sutě 27 730.10

998 ~ Přesun hmol 17 277,45
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ll.etapa — Oprava zpevněných ploch kolem budovy radvice v k.ú.Radvanice

Objekt:

01 - ll. etapa - sanace

 

  

 

 

 
 

 

      
 

 

 

 

 

 

     
 

 

 

     
 

  
 

 

 

 

 

  

Místo: Ostrava-Radvanlco Datum: 20. 6. 2022

Zadavatel: SMO. UMOb Radvanice a Bartovice Projektant: tng.'lvlagda
Clyanková Flalová

Ing. Magda

o : : .Zh tovltel Zpracovatel Ctgánková Flalová

_ ___, _. 1

1P6 Typ Kód Popis MJ Množství J.::ena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 1

Naklady souplsu celkem 120 979,42

[: HSV Práce a dodávky HSV 120 979,42

D 1 Zemní práce 75 971,87
, 1 _ . 1 . 1

1 1 1 K 113106123 Rozebránl dlazeb ze zámkovych dlaždlc komunikací m2 139.565 90170 12 658.55 05 URS 2022 01 1

__ “11 pro pěší ručně ,- ,

Online PSC tt :: d . CS URS 2022 01 1

W "komunlkaca pro pěší“ 135,5'1,03 139.565

lW , Součet 139,565 ...ww__.„.„...V—„f_i iiiiiii

i 2 1 K 1113107212 (1035223121111 23:11:12“;:1‘eing'gv1iz‘ézeneh° “ pres 100 m2 139,565 24.60 a 433.30 cs ÚRS 2022 01 l

' Onllne Psc - ad (1 nrx :! n: c5 a 13 07212

W "v místě opravované dlažby do hlouky 90m"135.5“1,03 139.565

Součet 139.565 V

1 3 1 K 1113201111 Vytrhánl obrub chodnlkových Iežatých | m | 153.2641 113.001 17 318.83103 ÚRS 2022 01

Onllne PSC hn :: od Ink .urmrz re 5 2022 01 113201111

W "obruby k výměně" 148.8'1.03 153.264

W Součet 153.264

' 1 l ,

4 K 1997221551 1Vodorovné doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km 1 t 1 69.4991 47.401 3 29425105 URS 2022 01

611111111980 _ ankz unchllemlcs (ms 2922 91129122155;
I LW

W “dlaždice" (135.5‘0.03)*1.95 21.138

W "štěrk kamenivo" (135,5*0.2)"1.65 44.715

W “betonová obruba" (14B,8‘0.05"0.25)”1.95 3.646

|_ W 1 Součet 69.499

i 1 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky - 1
1 5 ! K i9972216_.12 1pm vodorovnou dopravu t 69,499 565,00 39 266.94 CS URS 2022 O1 1

Online PSC A" d ‘ 5 S 2022 01 9

W "dlaidlce" <135.5'0.00)*1.95 21.138

W "štěrk,kamenlvo"(135.5'0.2)*1,65 44.715

W "betonová obruba" (148.5'0.05‘0.25)*1.96 3.646

W Součet 69.499

D 997 Přesun sutě 27 730.10

1 1 1 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 1

| 6 1 K 1997221861 skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 1 69,499 170.00 11 814.83 CS ÚRS 2020 01 1

Ě 1 O1 01 1 ;

"dlaždice" (135.5'0,08)*1,95 21.138

W "štěrk. kamenivo" (195.5‘0.2)“1 .65 44.715

W "betonová obruba" (14B.B‘D.D§‘0.25)‘1.95 3.646

1 1W 1 Součet 69.499 1

> 7 1 K 1997231111 1Vodnrovna' doprava suti a vybouranýoh hmot do 1 km 1 t 1 69.4991 229.00 15 915.2? CS ÚRS 2020 01 t

* 1 ,“

D _998 P_ře__su_n hm_ot ___ _ __ _____ 1-... 17 277.45

'- a K 995223011 Pie?“ 11mm pm pozemn' komunlkace & “Mem 1 69.499 216,00 15 011.713 cs ÚRS 2022 01 1
! dlázděnym ;

Onlina PSC :: mím n u LC! At: CS

t '
.

l l
' Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace 5 . 1
1 9 K 998223094 krytem dlážděným za zvětšený přesun do 5000 m t 69.499 32,60 2 265,67 CS URS 2022 01 1

._... ,     
 

_ Online PSC blmflnzmmnuz;“(11252665 uns 2022 0212232331154

Strana 4 z 6



_,fEKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

.I,

(/‘ltavba:

||.elapa - Oprava zpevněných ploch kolem budovy radvice v k.ú.RadVHnlcc

. Objekt:

02 - II.etapa - oprava zpevněných ploch

Misto: OstravauRadvanlce

Zadavatel: SMO, ÚMOb Radvanice a Bartovlce

Zhotovitel:

Kód dllu - Popis

Datum:

Proleklanl:

Zpracovatel:

20. 8. 2022

lng. Magda

Clgánková Fialová

Ing. Magda

Clgánková Fialová

Cena celkem [CZK]

 

 

 

Náklady stavby celkem
255 261,00

HSV - Práce a dodávky HSV 255 261 „oo

_—1—Zemnl práce
4 117.17

5 - Komunikace pozemní
237 307,52

998 — Přesun hmot v
13 836,31‘
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Stavba:

II.etapa — Oprava zpevněných ploch kolem budovy radvica v k.ú.Radvanice

Objekt:

02 - ll.etapa - oprava zpevněných ploch

Misto: Ostrava-Radvanice Dalum: 20. 6. 2022

Zadavatel: SMO. ÚMOb Radvanlca a Bartovice Projeklant: lng.'Magda ,
Clganková Flalova

.
Ing. Magda

Zho om :
ovatel: . , .

t tel
Zprac Clgánkova Fralová

|PČ Typ Kód Popis MJ Množslví J.cena [CZK] Cana celkem [CZK] Cenová soustava 1
; __

__1

Naklady soupisu celkem 255 261,00

D HSV Práce a dodávky HSV 255 261,00

D 1 Zemní práce
4117.17

E ' ' . 1; 1 K 181252305 Uprava má“ pro ”nice 3 da'mce ”8 “53’9““ se 1112 139.555 29.50 4 117,17 cs URS 2022 01 1. zhutněnlm

Onllne PSC uzgggzzggdmlm 0,1: “mung: gg; 2022 0111312523125
_

w 135.5*1.03 _ 139.505

W Suučel 139.565

D 5 Komunikace pozemní 237 307.52. . . _

i 2 | K 1564722111 1130de00 2 vibrovanéno štěrku VŠ tl BO mm 1 m2 1 139,565 148,001 20 655,62 CS URS 2022 01 1

Online PSC ! {mflgodmmky u:: gflggngfi QH; 2022 0115154222111

W "Podkladnl vrstva, štěrkodrt' 4-8 mm ŠDA =" 135.5'1.03 139,565

W Saučel 139,565 *

. Kladenl zámkové dlažby pozemních komunikacl ručně , j. 3 K 596212210 tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2 m2 142.275 406.00 50 048,20 CS URS 2022 01 1

Dallas PSC W

W "dlažba 20x20x8mm" 135,5'1135 142.275

W Součel 142,275

; 4 1 M 1BET.KA0001 1BEST-KARO/80M PŘÍRODNÍ 1 m2 1 146.5431 463,001 57966.64108 ÚRS 2022 01

w “dlažba 20x20mern" 135.5'1.05 142.275

W Součet 142.275

W 142,275‘1,03 "Přepočtené koel'rclenlern množstvl 146,543

I 1

. |g 5 1 M 159217007 1obrubn1k betonový parkový 500x80x200mm 1 m 1 160, 704 | 327,00 1 52 550,21 los URS 2022 01 i

_ w "obmba do balonu 010/20 =" 1451.91.05 100,704

W Součel
160,704

|

l
g Osazení chodnlkového obrubnlku balonového » 1

: 6 K 916231213 stojatého s bočnl opěrou do lože z betonu prostého m 160'704 237‘00 38 ”6‘85 CS URS 2022 01 1

0nl1ne Psc WWW; *

w “obruba do belonu 010/20 =" mas—1.00 100,704

W Součet
160,704

D 998 Přesun hmot 13 838.31
I .

: 7 K 093223011 31:25:11; 11mm pm pozemm k°mumka°9 s krytem t 04,057 216.00 13 330,31 cs ÚRS 2022 01 !'__ nym
=

Online PSC tt :: od :: ze C5 UR 9223011
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Í APITULACE STAVBY

/ : 57b

. avba: [ILetapa - Oprava zpevněných ploch kolem budovy radvlce v k.ú.Radvanice
*

,rílkso:

Misto: Ostrava-Radvanice

Zadavatel:

SMO. ÚMOb Radvanice a Bartovice

Zhotovitel:

Projektant:

Ing. Magda Cigánková Fialová

Zpracovaiei:

ing. Magda Cigánková Fialová

Poznámka:

 

20. 6. 2022

00845451

69221189

69221189

Soupis praci je sestaven s využitirp Cenové soustavy URS. Položky. které pocházl z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová

souslava' označeny popisem 'CS URS' a úrovni přlslušného kalendářního poioleti. Veškeré dalši informace vymezující popis a podminky

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přimo v soupisu praci. jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu

podminkyuracz.

 

Cena bez DPH

  

 

91 920.15

Sazba daně
Výše daně

DPH základni 21 ,00%
19 303.23

snížená 15.00%
0.00

L
i

‘ ena s
,

LC DPH
111 223 38
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REKAPITULACE OBJEKTÚ STAVBY A SOUPISÚ PRACÍ

 

 

 

Kód: 57b

Stavba: |||.etapa - Oprava zpevněných ploch kolem budovy radvlce v k.ú.Radvanlca

Mlslo: OstravavRadvanlce Datum: 20. 6. 2022

Zadavatel: SMQ ÚMOb Radvanice a Banovlce Projektant: 232329“ C'gánkwá

- , 4 Ing. Magda Cigánková

Zhotowtel. Zpracovatel. Fialová

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena 5 DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem 91 920.15 111 223,38

01 Ill. etapa - sanace 36 282,72 43 902,09 STA

02 ”Letapa - oprava zpevněných ploch 55 637.43 67 321,29 STA
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/£KAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

avba:

 

 

 

/ |||.etapa - Oprava zpevněných ploch kolem budovy radvice v k.ú.Radvanice

"'Objekt;

'? 01 - III. etapa - sanace

Mlsto: Ostrava-Radvanlce Datum: 20, 6. 2022

Zadavatel: SMO. ÚMOb Radvanice a Barlovlce Projektant: ln_g.lMagd'a . ,
Cigankova Flalova

. , mg. Magda
Zhotovilel.

Zpracovalel. CIgánková Fialová

Kód dllu ~ Popis
Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem
36 282,72

HSV - Práce a dodávky HSV
36 282,72

1 - Zemní práce
27 791.79

997 - Přesun sutě
5 307,11

998 - Přesun hmot
3 183.32
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SOUPIS PRACÍ

 

  

 

 

 

  

 
     
 

 

  
 

       
 

 

 

 

 

  
     

 

 
      

 

         

 

 

Stavba:

“Letapa - Oprava zpevněných ploch kolem budovy radvlce v k.ú.Radvanlce

Objekt:

01 - lII. etapa - sanace

Místo: Ostrava—Radvanice
Datum: 20. 6. 2022

.
. lng. Magdav I: S Ba 1

P n :

Zada ate M0. UMOb Radvanlce a rtov ce
rolekta l Clgánková Flalová

lng, Magdao I:

v : . , . . 4

Zhot vlte
Zpraoo alel Clgankova Flalova

1PC Typ Kód Popis MJ Množstvl J.::ena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 1L

_ ___ .1
Naklady soupisu celkem

36 282,72

D HSV Práce a dodávky HSV
36 282.72

D 1 Zemní práce
27 791.79

1 | . ' -
. .! 1 .: K 113100123 Rozeb’én' má“ ze zamkowoh d'aZd'” k°m””'ka°' 1 m2 139.565 90.70 12 658.55 cs URS 2022 01

. : 1pm pěší ručně
_ 1

________Online PSC Íri ' od .ws: fern U 2022 01 13 05] 3

W “komunikace pro pěšl" 135.5*1.03
139.565

l“ W Součet
139.565

_
\ Odstranění podkladu pl přes 200 m2 2 kameniva

. '
. 2 K 113107213 těženého II 300 mm

m2 17.613 39.90 702,76 CS URS 2022 01

Online FSC :! s: odmlnk u .m-zl CS URS 022 01 113 7213

W 17.1'1.oa
17.613

ff W Součel
17.613

1

i 3 1 K 113107232 “5.1mm” pedk'adu Z ““G"" prostého " 30° mm m2 17.613 239.00 4 209.51 cs ÚRS 2022 01 %
. . __ " __ __ ___ g_iyolně pl přes 200 m2

1Online PSC ( :: od k „a zem C RS 2022 0 11310723

W "slávallcl plocha z lllého asfallu“ l7.1'1.03
17.613

, W iSoučet
17.613

l ' Frézovánl živlčného krytu 1| 50 mm pruh š 1 m pl do
-

1— 4 | K 113154323 110000 m2 bez překážek V trase m2 17.613 61.00 ‘7 1 074.39 CS URS 2022 01 _____

Online PSC It :: udml k rchl m cs u 022 01 54323
*

WW "stávajlcl plochy z litého asfallu" 17.1'1.03
17.613

_ ___ W Součet
17.613

_: 5 E K [113201111 !Vytrhání obrub Chodnikových Iežalých 1 m 11.5351 113.001 1 303.57105 ÚRS 2022 01 f
Online PSC :: - od maz CS u 22 0 0111

W "obruby kvýměně“ 11.2‘1.03
11.536

”___'__ Součel
11.536 . .

1 6 1 K 1997221551 1Vodorovné doprava sutl ze sypkých materiálů do 1 km 1 t 12.8071 47.40 607.05108 URS 2022 01 ,
._... Online PSC n : od !: .us tem c ns 2022 9722

_W “šlérk. kamenlvo" (17.1 ‘0.3)‘1.65
8.465

W “betonová obruba" (11.2‘D.05'0.25)‘1.96
0.274

W "betonový podklad chodníku" (17.1 '0.1*1.03)'1.96
3.452

W "asfall" (17.1'0.03)'1.2
0.610

|W Součet
12.8071 . . -

,Nakládanl vybouranyoh hmot na dopravní prostredky
. !

1 7 | K 997221612 pm vodorovnou dopravu
[ 12.807 565,00 7 235.96 CS URS 2022 01 J

Online FSC EMMWW

W "Slérk. kamenivo" (17.1‘0.3)'1.65
8.465

W "belonová obruba" (11.2'0.05"0.25)'1.96
0.274

W "belonový podklad chodniku" (17.1'0.1*1.03)'1.96
3.452

W "asfalt" (17.1‘0.03)*1.2
0.616

W Součet
12.807

W D 997 Přesun sutě
5307.11

1 ! iPoplatek za uloženl stavebního odpadu na recyklační

_11 8 ' K 997221861 skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 t 12.191 170.00 2 072.47 CS ÚRS 2022 01 1. 01 o1

1Online PSC : od llr u z r: 5 2 01 99 6)

W "štěrk. kamenlvo" (17.1'0.3)'1.65
6.465

W "betonová obruba" (1 1.2'13 .05‘0.25)'1.96
0.274

W “betonový podklad chodníku"(17.1'0.1*1.03)*1.96
3.452

W Součet
12.191

1

1 [Poplatek ze uložení stavebnlho odpadu na recyklačnl

9 K 997221875 !skíádce (sklédkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 1 0.616 490.00 301.84 CS URS 2022 01 !1 Etlldéného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02
=

Onllne Psč" * i ___. _ od k u m.- u 5 za 1 5972 75 *
W "asfall" (17.1'0.03)*1.2

0.616
W Součel

0.616
_

1 10í K 1997231111 1Vodorovné doprava suti a vybouraných hmot do 1 km 1 12.8071 229.00 2 932.80 CS ÚRS 2022 01 \
Onlina PSC ngmsaagggmmkg m na, :mlcs uns 2922 magma”

_W "šlěrk. kamenlvo“ (17.1‘0.3)'1.65
3.465

W "belonové obruba" (11.2‘0.05'0.25)*1.96
0.274

W "betonový podklad chodniku" (17.1'0.1'1.03)'1.96
3.452

W "asfalt" (17.1‘0.03)“1.2
0.016

W Součet
12.807

D 995 Přesun hmot
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Popis MJ

 

/Typ Kód

// 1J Ki998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem F t [ 12,807

ff ' * * *; “__—

Množstvl

 

 

 

  
    

., dléifiéflL __ _ —,_„__ _k____ 41 , ___ĚIG'DO
2 765,31

, Onlina PSC Mgodmjukmug udání; [tI—22022 magazyn“ if" ' _ ň—___ __ if fw.-__-
1“"; * Tii-T—W - ——-——— — Mg— —_—._ _,„—_-.ýá

——
rA—If —--—— -

7 __. if v __—

‘ ' Pi'lplalek k přesunu hmot pro pozemní komunikace 3 <
|

r \ \

. 12 ! K 998223094 \!Lrylem dtáždéným za zvětšený přesun do 5000 rn l 1 12-807 3260! 417.51

'7 EEO i=§<:—'_ " 'A v ; u "7714;” cm s uns 292 9932 309— — __ ‘7" — ** _—
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Cenová soustava
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

 

H\,elapa - Oprava zpevněných ploch kolem budovy radvlce v k.ú.Radvanlce

 

 

Objekt:

02 - "Letapa - oprava zpevněných ploch

Místu:
Ostrava-Radvanice

Dalum: 20. 6. 2022

Zadavatel:
SMO, ÚMOb Radvanice a Bartovice

Projektant: lng.‘Magd'a

Cigankova Fialová
< .

, Ing. Magda

Zhotovnel.

Zpracovatell Cígánková Fialová

Kód dliu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

55 637,43

HSV - Práce a dodávky HSV

55 637,43

1 - Zemní práce

519,58

5 — Komunlkace pozemní

53 279.69

998 - Přesun hmot

1 838.16

 

Strana 6 z 7   



 

[bums PRACÍ

 

  

 

      
 

 

  

 

  

 

 

 

  
      

 

 

 

 

 

         

 

 

 

       
 

f);lavba:

.l'í'f |||.elapa - Oprava zpevněných ploch kolem budovy radvice v k.ú.Radvanice
[

? Objekt:
Š

' 02 - Ill.etapa - oprava zpevněných ploch

Místo: Ostrava-Radvanlce
Datum: 20. 6. 2022

. ' - , Ing. Magda
Zadavatel. SMO. UMOb Radvanlca a Bartovlce Projektant. Clgánková Fialová

. ,
, Ing. MagdaZhotovntel,

Zpracovatel Cigánková Fialová

ÍPČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZKl Cena celkem [CZK] Cenová soustava l

Naklady souplsu celkem
55 637,43

D HSV Práce a dodávky HSV
55 637.43

D 1 Zemnl práce
519.58. _

' 1l 1 | K 181252305 Uprava pláně pro sllnlce a dálnice na násypech se m2 17.613 29.50 519.58 CS URS 2022 01 |
l_ _„ ___“ „,i/, __ zhutněnlm

1
Online PSC »: s' au’ Ink man CS za 2 01 18!

w 17.10.03
17.613

W Součet
17.613

D 5 Komunikace pozemní
53 279.69

1 2 : K !564811011 iPodklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 50 mm I m2 , 17.955l 80,80! 1 450.76lCS ÚRS 2022 01 f

Onh‘ne FSC :: n a Ink .u m.. cs uns 2 1 5643110
A

W "fr.4-Bmm" 17.1 *1.05
17.955

W Součet
17.955

l

g 3 4 K 1564831011 [Podklad ze štěrkodrlě ŠD plochy do 100 m2 ll 100 mm | m2 | 17.955, 144.0le 2 585.52lCS ÚRS 2022 01

7... Onllna PSC :: s: m .n! cs uns 20 56 0510

W "fr.0-63mm" 17.1‘1,05 17.955
W |Součet

17,955|1—" . l .

_4 ' K .564851011 iPodklad ze šlěrkodně ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm, m2 [ 17'9551 202.00: 3 626.91 ICS URS 2022 D1 _

Onlina PSC :: :! mínil .u rem cs u s 0 1 643510
' _—

VV "fr.B-1Bmm" 17.01.05 17.955
W ‘Souéel

17.955

\ .Kladenl zámkové dlažby pozemnlch komunlkacf ručně
- !l 5 K 596212210 |t| 80 mm skuplny A Pl do 50 m2 m2 17.955 408.00 7' 325,84 CS URS 2022 01 ;

Onllno PSC : od rsL'I URS 2022 01 12 JO

vv “dlažba 20x20x8mm" 17.1'1 .05 17.955
W Součet

17.955

* 6 l M lastmecm lBEsr-KARO/ecm PŘÍRODNÍ | m2 | 18.494l 463,00] 8 577,52 |cs ÚRS 2022 01 !
w " “dlažba 20x20x8mm"17.1‘1.05

17.955
w Součet

17.955

W . 17.955‘1.03 "Přepočtené koeficlenlem množslvl 13.494
)

7 | M 159217007 lobrubn/k betonový parkový 500x00x200mm | m | 22, 896 | 327.00] 7 400.99 | cs ÚRS 2022 01 g
W “obruba do balonu 016/20 ="21.2‘1.08 22.896

W Součet
22.896

l

li Osazenl ohodnlkového obrubnlku betonového
. ?; 8 K 916231213 stojatého s boční opěrou do lože Z betonu prostého rn 22,896 237.00 5 428.35 CS URS 2022 01 :

Online Psc (: :* dmlnk ta s 2 1 9152
'“

w "obruba do betonu C16/20 =“ 2121.05 22.896
* ___yv _ Součet

22,896
__1

1 9 l K .171- zed‘ lOprava přiláhallcl zdi | bm | 11.200 1 500.00 16 800.00 vlastni ;
W "oprava přiléhající zdl - komplet“ 11.2 11.200

w Součet
11,200

D 998 Přesun hmot
1 838.16

! 10 K 990223011 ŠŠŠ; hm“ pm pozemm komunikace s Wer“ t 0.510 210.00 1 838.16 cs ÚRS 2022 01 ;l_ nym

. ll
Online Psc c s.‘ od n .urLc m cs uns 20 s 02230

ll

l 
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