
SMLOUVA O DÍLO
Č. HSKV- 1253b/2022 - EKO

(dále jen ,,Smlouva")

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,občanský zákoník")

Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami smlouva o dílo tohoto
rzneni:

l. SMLUVNÍ STRANY

a) Objednatel:

Název:
Sídlo:
IČ,
DIČ,

jejímž jménem jedná:

Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Kontaktní osoba:
E-mail:
Telefon:

(dále jen ,,Objednatel")

a

Česká republika - Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje
Závodní 205/70, 360 06 Karlovy Vary
70883611
CZ70883611
není plátcem DPH
brig. gen. Ing. Václav Klemák, ředitel Hasičského záchranného sboru
Karlovarského kraje
ČNB Plzeň ·
1247881/0710

b) Zhotovitel:

Název:
Sídlo:
IČ,
DIČ,
jejímž jménem jedná:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Kontaktní osoba:
E-mail:
Telefon:

STABIA s.r.o.
Sládkova 159/1, 350 02 Cheb
29111021
CZ29111021
Ing. Martin Huml - jednatel společnosti
MONETA Money Bank a.s.
20ll10898/0600
Ing. Martin Huml

obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C,
vložka 25505.

(dále jen ,,Zhotovitel")

(,,Objednatel" a ,,Zhotovitel" společně dále také jen jako ,,Smluvní strany")
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2. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1. Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a
náklad provést a předat, řádně a včas ve sjednané kvalitě dílo specifikované v ČI. 2.2 této
Smlouvy. Předmětem Smlouvy je rovněž závazek Objednatele řádně a včas provedené dílo
převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu sjednanou v ČI. 5.

2.2. Dílem se pro účely této Smlouvy rozumí provedení stavebních prací a dodávek souvisejících
s realizací rekonstrukce podlah garážových prostor objektu SO 01 - správní budovy PS
Sokolov. Stavební práce a související dodávky budou provedeny v rozsahu stanoveném
přílohou č. l - položkový rozpočet, která je nedílnou součástí této Smlouvy(dále jen ,,dílo").

2.3. Pokud v průběhu realizace stavební akce vznikne potřeba provést změny a vícepráce v rozsahu a
obsahu díla, zavazuje se Zhotovitel provést tyto změny případně vícepráce po jejich
odsouhlasení Objednatelem na základě písemného dodatku uzavřeného k této Smlouvě.

2.4. Podkladem pro uzavření této Smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 20. 9. 2022, která byla na
základě zadávacího řízení, zveřejněného prostřednictvím elektronického nástroje NEN pod
číslem N006/22N00024326 a cv. Č. HSKV- 1253b/2022-EKO, vybrána jako nejvhodnější.

3. ZPŮSOB A TERMÍN ZHOTOVENÍ DÍLA, PŘEDÁNÍ DÍLA

3.1. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo nejpozději do 15. 12. 2022.
3.2. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho zhotovením v souladu s podmínkami

Smlouvy, předvedením způsobilosti sloužit svému účelu a jeho předáním Objednateli.

3.3. Místem provedení díla je Hasičský záchranný sbor Karlovarského krajc PS Sokolov, Petra
Chelčického 1560, 356 01 Sokolov.

3.4. O předání a převzetí díla bude Zhotovitelem vyhotoven protokol o předání a převzetí (dále jen
,,Protokol") ve dvou (2) vyhotoveních, který bude podepsán oběma Smluvními stranami a
každá ze Smluvních stran obdrží po jednom (l) vyhotovení Protokolu.

3.5. Osobou oprávněnou za Objednatele podepsat Protokol je jeho kontaktní osoba uvedená v úvodu
této Smlouvy.

O

3.6. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud dílo nebude zhotoveno řádně v souladu
s touto Smlouvou, ve sjednané kvalitě, pokud bude neúplné nebo nebude způsobilé sloužit
svému účelu. V takovém případě Objednatel důvody odmítnutí převzetí díla písemně
Zhotoviteli sdělí, a to nejpozději do 5 (pěti) pracovních dnů od původního termínu předání díla.
Na následné předání díla se použijí výše uvedená ustanovení tohoto Článku 3. '

4. VLASTNICKÉ PRÁVO K DÍLU A NEBEZPEČÍ ŠKODY
4.1. Vlastnické právo k jednotlivým částem díla a dalším dokumentům a hmotným výstupům, které

jsou předmětem díla a nebezpečí škody na nich přechází na Objednatele dnem jejich převzetí
Objednatelem.

4.2. Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které Zhotovitel sám či
Objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části nebo které bylo potřeba Zhotoviteli za
účelem provedení díla předat, a to od okamžiku jejich převzetí (opatřeni) do doby předání díla,
popř. u věci, které je Zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení. Zhotovitel rovněž odpovídá
Objednateli za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním této Smlouvy.
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5. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1. Smluvní strany se dohodly, že za dílo řádně zhotovené a předané podle této Smlouvy
Objednatel zaplatí Zhotoviteli cenu díla ve výši 2 244 373,49 KČ bez DPH (slovy: dva miliony
dvě stě čtyřicet čtyři tisíc tři sta sedmdesát tři korun českých čtyřicet devět haléřů) jako cenu
nejvýše přípustnou, tj. 2 715 691,92 KČ s DPH (slovy: dva miliony sedm set patnáct tisíc Šest
set devadesát jedna českých devadesát dva haléřů), při sazbě DPH ve výši 21%, přičemž sazba
DPH bude v případě její změny stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

5.2. Tato sjednaná cena díla je konečná a zahrnuje zejména veškeré výlohy, výdaje a náklady
vzniklé Zhotoviteli v souvislosti se zhotovením a předáním díla.

5.3. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu
s platnými právními předpisy.

5.4. Objednatel nebude poskytovat Zhotoviteli jakékoliv zálohy na úhradu ceny díla nebo její části.
5.5. Cena díla bude zaplacena na základě faktur (daňových dokladů) vystavených Zhotovitelem po

řádném provedení jednotlivých částí díla a jejich odsouhlasení technickým dozorem investora a
následně Objednatelem. Dílčí fakturace bude prováděná pravidelně, vždy k poslednímu dni
v měsíci. Faktury (daňové doklady) vystavené Zhotovitelem musí obsahovat náležitosti
stanovené právními předpisy a Smlouvou. Nedílnou součástí vystavených faktur musí být
soupis provedených prací rozpracovaný do položkového rozpočtu.

5.6. Zhotovitel se zavazuje vystavit faktury (daňové doklady) za účelem provedení platby za
jednotlivé části díla a zaslat je Objednateli do 15 ti kalendářních dnů od,e dne odsouhlasení
provedených prací Objednatelem.

5.7. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktur - daňových dokladů v délce dvaceti jedna
(21) kalendářních dnů ode dne doručení faktur - daňových dokladů Objednateli na jeho
kontaktní adresu.

5.8. Cena díla se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované ceny díla z bankovního
účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele. V případě, že faktura bude hrazena opožděně

· prokazatelně z důvodů na straně banky, není Objednatel po tuto dobu v prodlení s placením
faktury.

5.9. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu,
která neobsahuje náležitosti stanovené touto Smlouvou a příslušnými právními předpisy nebo
budou-li tyto údaje uvedeny chybně. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti faktum ,
opravit nebo nově vyhotovit. V takovém případě není Objednatel v prodlení se zaplacením ceny
díla. Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta
splatnosti faktury v délce dvaceti jedna (21) kalendářních dnů.

5.10. Pokud Objednatel uplatní nárok na odstranění vady díla ve lhůtě splatnosti faktury,
není Objednatel povinen až do odstranění vady díla uhradit cenu díla. Okamžikem odstranění
vady díla začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce dvaceti jedna (21) kalendářních dnů.

6. ZÁSADY A KONTROLA ZHOTOVOVÁNÍ DÍLA

6.1. Zhotovitel tímto prohlašuje, že je osobou odbornou pro zhotovení díla.
6.2. Zhotovitel je při zhotovení díla povinen postupovat s odbornou péči, podle svých nejlepších

znalostí a schopností, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a dobré jméno
Objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny. V případě nevhodných pokynů Objednatele je
Zhotovitel povinen na nevhodnost těchto pokynů Objednatele písemně upozornit, v opačném
případě nese Zhotovitel zejména odpovědnost za vady a za Škodu, které v důsledku nevhodných
pokynů Objednatele Objednateli a/nebo Zhotoviteli a/nebo třetím osobám vznikly.
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6.3. Při realizaci díla se Smluvní strany zavazují řídit požadavky na výstavbu stanovenými
ve stavebním zákoně, obecně technickými požadavky na výstavbu a dalšími závaznými právními
předpisy a platnými normami v oblasti výstavby.

6.4. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli součinnost potřebnou ke zhotovení díla.

6.5. Kontrola průběhu prací na díle bude vykonávána dle potřeb Objednatele.

7. ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE ZA VADY DÍLA A ZÁRUKA

7.1. Podepsáním Protokolu dle 3.4. nejsou dotčena práva Objednatele vyplývající z vadného plnění.
Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání Objednateli nebo v záruční době.

7.2. Zhotovitel odpovídá za výše uvedené vady, jež má dílo nebo jeho část po celou dobu životnosti
stavby.

7.3. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost díla (záruku za vady) v délce 24 (dvacet Čtyři)
měsíců ode dne protokolárního předání díla (článek 3.4).

7.4. Pokud Objednatel uplatní nárok na odstranění vady díla, zavazuje se Zhotovitel tuto vadu odstranit
nejpozději do čtrnácti (14) kalendářních dnů, pokud se smluvní strany nedohodnou na jiném
termínu.

7.5. Zhotovitel je povinen předat dílo Objednateli po odstranění vad dle ČI. 3..
7.6. Reklamace jsou ze strany Objednatele řešeny pověřeným pracovníkem, kterým je

8. SMLUVNÍ POKUTA, ÚROK Z PRODLENÍ A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

8.1. Smluvní strany se dohodly, že při nesplnění sjednaného termínu předání díla uhradí Zhotovitel
Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla včetně DPH za každý byt' i započatý
kalendářní den prodlení.

8.2. -Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení Objednatele s úhradou faktury bude účtován
Zhotovitelem úrok z prodlení ve výši 0,05% z nesplacené Částky včetně DPH za každý, byt' i
započatý kalendářní den prodlení.

8.3. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s vyřízením reklamace a odstraněním vady dle ČI. 7 této
Smlouvy zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 250,00 KČ, a to za každý případ a za každý .
kalendářní den prodlení.

8.4. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do Čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne jejich
písemného uplatnění, tj. od doručení písemné výzvy povinné straně.

8.5. Pokud strana povinná nesplní povinnost uvedenou v článku 8.4, má strana oprávněná právo po ní
žádat zaplaceni úroku z prodlení ve výši 0,05% z nesplacené částky za každý, byt' i započatý
kalendářní den prodlení. Tento úrok z prodlení je splatný ve lhůtě a za podmínek uvedených
v článku 8.4.

8.6. Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení Smlouvy není dotčen nárok Smluvních strm
na náhradu Škody nebo odškodnění v plném rozsahu, ani povinnost Zhotovitele řádně dokončit
dílo. Objednatel má možnost smluvní pokutu nebo úrok z prodlení započíst vůči pohledávce
Zhotovitele.

8.7. Za podstatné porušení této Smlouvy Zhotovitelem, které zakládá právo Objednatele na odstoupení
od této Smlouvy, se považuje zejména:

a) prodlení Zhotovitele se zhotovením a předáním řádně zhotoveného díla o více než sedm (7)
kalendářních dnů;

b) neodstranění vad díla ve lhůtě stanovené podle ČI. 7.4;
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C) nepravdivé nebo zavádějící prohlášení Zhotovitele podle ČI. 6.1;
r,rl d) porušení jakékoli povinnosti Zhotovitele podle ČI. 8;

l
ť'

l e) nezapracování připomínek Objednatele do díla podle ČI. 6.2.;

f) postup Zhotovitele při zhotovení díla v rozporu s pokyny Objednatele.

8.8. Objednatel je dále oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případě, že

a) v insolvenčním řízení proti Zhotoviteli bylo vydáno rozhodnuti o úpadku, pokud to právní
předpisy umožňují;

b) insolvenční návrh proti Zhotoviteli byl zamítnut proto, že majetek Zhotovitele nepostačuje
k úhradě nákladů insolvenčního řízení;

C) Zhotovitel vstoupí do likvidace.
8.9. Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že Objednatel bude v prodlení s úhradou

svých peněžitých závazků vyplývajících z této Smlouvy po dobu delší než Šedesát (60)
kalendářních dní.

8.10. Účinky každého odstoupení od Smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle
odstoupit od Smlouvy druhé Smluvní straně. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká zejména
nároku na náhradu škody a smluvní pokuty.

8.1 l. Objednatel je oprávněn vypovědět tuto Smlouvu kdykoliv s třicetidenní (30) výpovědní lhůtou,
která počíná běžet prvním dnem následujícím po doručení písemné výpovědi druhé Smluvní
straně. V takovém případě je Zhotovitel povinen učinit již jen takové úkony, bez nichž by mohly

%být zájmy Objednatele vážně ohroženy.

9. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

9.1. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé Smluvní štranC změnu údajů
v záhlaví Smlouvy.

9.2. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn postoupit práva a
Povinnosti ze Smlouvy na třetí osobu.

9.3. Zhotovitel je povinen dokumenty související s dílem dle Smlouvy (tj. originální vyhotovení
Smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů) uchovávat v
originálním vyhotovení nejméně po dobu deseti (ID) let od konce účetního období, ve kterém
došlo k zaplacení poslední části ceny díla, popř. k poslednímu zdanitelnému plnění dle Smlouvy, a ·
to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány.

9.4. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu dokumentů souvisejících s dílem dle Smlouvy ze strany
Objednatele a jiných orgánů oprávněných k provádění kontroly, a to zejména ze strany
Ministerstva vnitra ČR, Ministerstva financí ČR, územních finanČních orgánů a Nejvyššího
kontrolního úřadu, případně dalších orgánů oprávněných k výkonu kontroly a ze strany třetích
osob, které tyto orgány ke kontrole pověří nebo zmocní.

9.5. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů
uvedených ve Smlouvě včetně ceny díla.

10. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

10.1. Kontaktní osoby Smluvních stran uvedené v článku 1. jsou oprávněny k poskytování součinnosti
dle Smlouvy, nejsou však jakkoli oprávněny či zmocněny ke sjednávání změn nebo rozsahu
Smlouvy.
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10.2. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem
jejího zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/201 5 Sb., o registru smluv. Smlouva bude do
registru smluv uveřejněna HZS Karlovarského kraje, a to nejdéle do 30 dnů od uzavřeni této
Smlouvy. Informace o zveřejnění Smlouvy bude doručena druhé smluvní straně na elektronickou
adresu uvedenou v záhlaví smlouvy.

10.3. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna
v registru smluv i na oficiálních webových stránkách HZS Karlovarského kraje, a to vČetně všech
případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě
nepovažuji za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují
svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. Smluvní strany
souhlasí s uveřejněním smlouvy prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015
Sb., o registru smluv.

10.4. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování
osobních údajů a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)2016/679 ze dne 27. dubna
2016 o ochraně fýzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu
těchto údajů a o zrušeni směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

10.5. Smluvní strany se dohodly, že Smlouva se řídí ustanoveními občanského zákoníku.

10.6. Smluvní strany mohou měnit Smlouvu pouze na základě vzájemné dohody ve formě písemných
dodatků číslovaných vzestupnou řadou, odsouhlasených a schválených oběma Smluvními
stranami.

10.7. Smluvní strany se zavazuji, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací Smlouvy budou
řešeny smírnou cestou - dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými
obecnými soudy ČR.

10.8. Tato Smlouva je vyhotovena ve 3 (třech) stejnopisech, z nichž 2 (dva) obdrží Objednatel a ]
(jeden) Zhotovitel.

10.9. Každá ze Smluvních stran prohlašuje, že Smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah
Smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření
Smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují Smluvní strany ke Smlouvě své podpisy.

10.10. Nedílnou součástí smlouvy je Příloha č.l SoD - položkový rozpoČet.

1 (ľ 10. 2022 V Chebu dne: " Z 10. žôu
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,KAPITULACE STAVBY
,d, Y541

ätavba: Rekonstrukce podklahy - Sokolov

KSO:
Místo: Sokolov

Zadavatel:

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant"
projekt stav

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

Sazba daně Základ daně
DPH základni 21,00% 2 244 373,49

snížená 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK

CC-CZ:
Datum:

lC:
DIČ:

lC:
DIČ:

lC:
DIČ,

lC:
DIČ:

8. 9. 2022

Vyplň údaj
Vyplň údaj

2 244 373,49

výše daně
471 318,43

0,00

2 715 691,92

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: Y541

Stavba: Rekonstrukce podklahy - Sokolov

Místo: Sokolov Datum:

Zadavatel: projektant:
Uchazeč: Zpracovatel:

Kód Popis

Náklady z rozpočtů

10 Stavební část

8. 9. 2022

projekt stav

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] l

2 244 373,49 2 715 691,92

2 244 373,49 2 715 691,92
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7

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce podklahy - Sokolov

objekt:
10 - Stavební část

KSO.
Mišto' Sokolov

Zadavatel:

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
projekt stav

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

CC-CZ:
Datum:

lC:
DIČ:

lC:
DIČ:

1¢:
DIČ:

lC:
DIČ:

8. 9. 2022

Vyplň údaj
Vyplň údaj

Základ daně Sazba daně
dph základni 2 244 373,49 21,00%

snížená 0,00 15,00%

Cena s DPH v CZK

2 244 373,49

výše daně
471 318,43

0,00

2 715 691,92

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis. Razítko Datum a podpis: Razítko

objeď navatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce podklahy - Sokolov
objekt:

10 - Stavební část

Místo: Sokolov

Zadavatel:
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 8. 9. 2022

Projektant: projekt stav
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce
4 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace pozemní
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplni

8 - Trubní vedeni

g - Ostatní konstrukce a práce, bouráni

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

767 - Konstrukce zámečnické

777 - Podlahy lité

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

VRN - vedlejší rozpočtové náklady

2 244 373,49

1 858 189,47

107 124,10
2 445,00

177 114,91

471 474,62

129 528,50

582 361,18

273 041,01

115100,15

279 309,12
127 800,64

12 692,56

105 695,92

33 120,00

106 874,90
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l

)UPlS PRACÍ
3tavba:

Rekonstrukce podklahy - Sokolov
objekt:

10 - Stavební část

Místo: Sokolov

Zadavatel:
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 8. 9. 2022

projektant: projekt stav
Zpracovatel:

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

Náklady soupisu celkem

D HSV

D 1

1 K 113107322
VY

2 K 132251101

VY

Práce a dodávky HSV
Zemní práce
Odstraněni podkladu z kameniva drceného tí přes 100
do 200 mm strojně pi do 50 m2 m2
(19,3'17,9"3,3"0,375"5-0,75"0,375*8)

Hloubeni rýh nezapažených š do 800 mm v hornině
třídy těžitelnosti l skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3

30"0,5"1,2
Vodorovné přemístěni přes 9 000 do 10000 m
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti l skupiny 1 m3
až 3
349,408+18

Poplatek za uloženi zeminy a kameni na recyklační t
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

367,408*2 'Přepočtené koeficientem množství

349,408

349,408

18,000

18,000

3 K 162751117

W

4 K 171201231

66,69

927,00

68,04

27,22

2 244 373,49

1 858 189,47
107124,10

23 302,02 cs Urs 2022 02

16 686,00 es Urs 2022 02

24 998,44 cs Urs 2022 02

20 001,69 es Urs 2022 02

W

5 K 171251201 Uloženi sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 367,408 4,35 1 598,22 es Urs 2022 02

6 k 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou
se zhutněním m3 10,500 148,00 1 554,00 es URS 2022 02

367,408

367,408

734,816

734,816

VY

7 M 58331200
W

8 K 175151101

W
W

9 M 58331200
W

10 K 181951112

W

D 4

11 K 451572111
VY

D 5

30"0,5"(1,2-0,1-0.4)

štěrkopísek netříděný t
10,5"2 'Přepočtené koeficientem množství
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohozeni,
uloženou do 3 m m3
30"0,5"0,4
-30"0,05
štěrkopísek netříděný t
4,5*2 'přepočtené koeficientem množství
Úprava pláně v hornině třídy těž|te|nosti l skupiny 1 až
3 se zhutněním strojně m2
(19,3*17,9+3,3"0,375"5-0,75"0,375"8)

Vodorovné konstrukce
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného
těženého m3
30*0,5*0,1

Komunikace pozemní

10,500
21,000 299,00

21,000

4,500 222,00

6,000
-1,500
9,000 299,00

9,000

349,408 25,80

349,408

1,500 1 630,00

1,500

6 279,00 cs Urs 2022 02

999,00 es Urs 2022 02

2 691,00 cs Urs 2022 02

9 014,73 es Urs 2022 02

2 445,00

2 445,00 es Urs 2022 02

. _
12 K 564661111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 .

mm plochy přes 100 m2 t] 200 mm m2 349,408 245,00 85 604,96 es URS 2022 D2
13 K 564801 1 12 Podklad ze štěrkodrtě SO plochy přes 100 m2 ti 40 .

mm m2 349,408 58,90 20 580,13 CS URS 2022 02

177 114.91

W

14 K 564851112
VY

D 6

15 K 612321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá .. . . .. . . .. m2 100,000 446,85 44 685,00 CS URS 2022 02vnltrn|ch sten nanášena ručne

16 K 631311135 Mazanina ti přes 120 do 240 mm z betonu prostého .bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 69,882 4 928,00 344 378,50 CS URS 2022 02

349,408 "fr 0-8
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 ti 160

mm
349,408 "fr.0-32

Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výo|ni

349,408

m2 349,408 203,00

349,408

70 929,82 CS Urs 2022 02

471 474.62

VY

17 K 631319202 Příplatek k mazaninám za přidáni ocelových vláken .(drátkobeton) pro objemové vyztuženi 20 kg/m3 m3 69,882 979,00 68 414,48 es URS 2022 02

18 K 632451494 Příplatek k cenám potěru za strojní přehlazení povrchu m2 349,408 5,00 1 747,04 es Urs 2022 02

(19,3"17,9+3,3"0,375"5-0,75*0,375"8)*0,2 69,882

VY

19 K 634112117

20 k 634661111 výplň dilatačních spar šířky do 5 mm v mazaninách .
. . m 74,400 55,00 4 092,00 CS URS 2022 02sdikonovym tmelem

21 K 634911113 Řezáni dilatačních spár š 5 mm hl přěs 20 do 50 mm v
čerstvé betonové mazanině m 74,400 55,00 4 092,00 CS URS 2022 02

(19,3*17,9+3,3*0,375*5-0,75"0,375"8)

Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového
PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 200 mm m

19,3"2+17,9"2"(0,75"2+0,375*2)"8

349,408

92,400

92,400

44,00 4 065,60 cs Urs 2022 02

W

VY

D 8

17,9"2+19,3"2

Trubní vedeni

74,400

22 K 871-1 Napojeni na stávající rozvod kus 1,000 1 500,00 1 500,00

23 K 871270310 Montáž kanahzačniho potrubí hladkého plnostěnného .
SN 10 z polypropylenu DN 125 m 5,000 90,10 450,50 es URS 2022 02

129 528.50
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PC Typ Kód

24 M 28617002
W

Popis

trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN
125x10OOmm SN10
5"1 ,05 'Přepočtené koeficientem množství

MJ

m

Množství J.cena [CZKJ Cena celkem [CZK] Cenová sousta

5,250 692,00 3 633,00 cs Urs 2022 02

5,250
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného -25 K 871360320 SN 12 z polypropylenu ON 250 " 30,000 171,00 5 130,00 CS URS 2022 02

trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN26 M 28617033 25Ox3OOOmm SN12 m 31,500 2 320,00 73 080, 00 CS URS 2022 02
W 30"1,05 'Přepočtené koeňcientem množství 31,500

27 K 87731 5211 Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo zpolypropylenu-systém KG 2000 jednoosé ON 160 kus 5,000 250,00 1 250,00 CS URS 2022 02

28 M 28611506 redukce kanalizační PVC 160/125 kus 5,000 129,00 645, 00 CS Urs 2022 02

29 K 877355211 Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z kus 5,000 272,00 1 360,00 cs Urs 2022 02polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé ON 200

30 M 28611508 redukce kanalizační PVC 200/160 kus 5,000 232,00 1 160, OD CS Urs 2022 02

31 K 877365211 Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo " kus 5,000 304,00 1 520,00 CS Urs 2022 02polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé on 250

32 M 28611512 redukce kanaliZační PVC 250/200 kus 5,000 682,00 3 410,00 cs Urs 2022 02

33 K 877365221 Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo " kus 5,000 501,00 2 505,00 cs Urs 2022 02polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé ON 250

34 M 28611438 odbočka kana/izačn/ plastová s hrdlem KG kus 5,000 1 440,00 7 200,00 cs Urs 2022 02250/250/87"

35 K 894812322 Revizní a čisticí šachta z PP typ ON 600/250 šachtové kus 1,000 8 790,00 8 790,00 cs Urs 2022 02dno průtočné 30°, 60°, 90°
Revizní a čisticí šachta z PP DN 600 šachtová roura kus 1,000 5 270,00 5 270,00 cs Urs 2022 0236 K 894812332 korugovaná světlé hloubky 2000 mm

37 K 894812339 Příplatek k rourám revizní a čisticí šachty z PP ON 600 kus 1,000 125,00 125,00 cs Urs 2022 02za uříznuti šachtové roury

38 K 894812376 Revizní a čisticí šachta z PP DN 600 poklop litino'ý kus 1,000 12 500,00 12 500,00 CS Urs 2022 02pro třídu zatíženi D400 s betonovým prstencem

D 9

39 K 935113112

W

Ostatní konstrukce a práce, bouráni
Osazeni odvodňovacího polymerbetonového žlabu s
krycím roštem šířky přes 200 mm
2,5*5

m 12,500 915,00
12,500

582 361,18
11 437,50 CS Urs 2022 02

žlab odvodňovací z po/ymerbetonu bez spádu dna se
40 m 59227111 svislým odtokem a integrovaným těsněním m 12,500 6 590,00 82 375,00 cs Urs 2022 02

pozinkovaná hrana š 3OOmm

41 M 59227028 čelo plné na začátek a konec odvodňovacího žlabu kus 10,000 1 100,00 11 000,00 es Urs 2022 02po/ymenbeton pozink hrana š 3OOmm
W 2"5 10,000

42 M 56241042 rušt můstkový d400 litina pro žlab š 3OOmm m 10,000 8 330,00 83 300,00 cs Urs 2022 02
Bouráni podkladů pod dlažby nebo mazanin

43 k 965042241 betonových nebo z litého asfaltu ti přes 100 mm pI m3 104,822 2 051,00 214 989,92 cs Urs 2022 02
přes 4 m2

W (19,3"17,9+3,3*0,375*5-0,75*0,375*8)*0,15"2 104,822

44 K 965049112 Příplatek k bouráni betonových mazanin za bouráni -m3 104,822 1 580,00 165 618,76 CS URS 2022 02mazanin se svařovanou SÍti ti pres 100 mm

45 K 977151128 Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních ·.. . . m 0,500 13 000,00 6 500,00 CS URS 2022 02matenalu D pres 250 do 300 mm
W

46 K 978013191

D 997

0,5 "prostup základem
Otlučeni (osekáni) vnitřní vápenné nebo
vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do
100 %

Přesun sutě

0,500

m2 100,000 71,40 7 140,00 cs Urs 2022 02

273 041,01
47 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo t 341,054 162,00 55 250,75 CS Urs 2022 02meziskládku do 1 km se složením

48 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na t 3 069,486 7,10 21 793,35 CS Urs 2022 02skládku ZKD 1 km přes 1 km
W

49 K 997013862

D 998

50 K 998017001

D PSV
D 711

51 K 711131101
W

52 M 69311172
W

53 K 711131811
W

54 K 711471051
W
VY

55 M 28322032

W

341,054"9 'Přepočtené koeficientem množství
Poplatek za uloženi stavebního odpadu na recyklační
skládce (skládkovné) z armovaného betonu kód t
odpadu 17 01 01

Přesun hmot
Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v t
do 6 m

Práce a dodávky PSV

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
Provedení 1zoĹace proti zemni vlhkosti pásy na sucho
vodorovné AlP nebo tkaninou m2
349,408"2
geotextilie PP s ÚV stabilizaci 3OOg/m2 m2
698,816"1,15 'Přepočtené koeňcieritem množství
Odstraněni izolace proti zemni vlhkosti vodorovné m2
(19,3*17,9+3,3"0,375*5-0,75"0,375"8)
Provedeni vodorovné izolace proti tlakové vodě
termoplasty lepenou fólii PVC m2
(19,3*17,9+3,3"0,375"5-0,75"0,375"8)
(19,3"2+17,9"3-3,3*5"(0,75'2+0,375*2)"8)"0,3
fólie hydroizo/ačn/ proti zemní vlhkosti nad úrovní
terénu mPVC (typ A) ti 1 Omm m2
377,548"1,15 'Přepočtené koeficientem množství

3 069,486

341,054 574,68

215,968 532,95

698,816 12,48

698,816
803,638 49,51

803,638
349,408 16,80
349,408

377,548 20,00

349,408
28,140

434,180 143,00

434,180

195 996,91 cs Urs 2022 02

115100,15

115100,15 cs Urs 2022 02

279 309,12

127 800,64
8 721,22 cs Urs 2022 02

39 788, 12 CS Urs 2022 02

5 870,05 cs Urs 2022 02

7 550,96 CS Urs 2022 02

62 087, 74 CS Urs 2022 02
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\
Typ Kód

.l 56 K 998711201

Popis MJ

Přesu? hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti %
a plynům v objektech v do 6 m

Konstrukce zámečnické

Množství J.cena [czm Cena celkem [czlq Cenová soustava

1 240,180 3,05 3 782,55 es Urs 2022 02

D 767 12 692,56
57 K 767-1 M+D úhelník 50x50 dl.3300 mm zinkovaný kus 5,000 2 504,70 12 523,50

58 K 998767201 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v % 125,230 1,35 169,06 es Urs 2022 02objektech v do 6 m

D 777
59 K 777111111

W

60 K 77761-1

D 784

Podlahy lité
Vysáti podkladu před provedením lité podlahy
(19,3"17,9+3,3"0,375"5-0,75"0,375"8)
Vrchní nátěr OBTEGO r-30 šedý

Dokončovací práce - malby a tapety

m2 349,408
349,408

m2 349,408

27,50
105 695,92

9 608,72 cs Urs 2022 02

275,00 96 087,20

33 120,00

61 K 784111005 Oprášeni (omeieni ) podkladu v místnostech v přes .m2 480,000 5,00 2 400,00 CS URS 2022 025,00 m

62 K 784181105 Základni akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace .podkladu v místnostech v přes 5,00 m m2 480,000 22,00 10 560,00 es URS 2022 02

63 K 784221105 Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře .. . . . m2 480,000 42,00 20 160,00 es URS 2022 02oteruvzdornych v mistnostech pres 5,00 m

D VRN
64 K 999-VRN-1

vedle,jši rozpočtové náklady
vedlejší náklady

106 874,90
% 5,000 21 374,98 106 874,90

Strana 5 z 5


