
číslo objednatele: 1 3 6 /2 0 1 7

číslo zhotovitele:

SM LOUVÁ O DÍLO
uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

předpisů

!. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel
Sídlo
Zastoupeno

IČ
DIČ
Daňový režim 
Bankovní spojení 
Č- účtu
(dále jen Objednatel)

M ěsto K yjov
Masarykovo náměstí 30, 697 01 Kyjov
Romanem Pekárkem, vedoucím odboru rozvoje města, na základě
pověření Rady města Kyjova č 54/6 ze dne 12- 9. 2016
002 85 030
CZ 00285030
plátce DPH
Komerční banka

Zhotovitel
Sídlo
Zapsán v obch. rejstříku vedeném:
Zastoupený
IČ
DIČ
daňový režim 
bankovní spojení 
č. účtu
ve věcech technických je oprávněn jednat

INW ORK s.r.o.
Štrossova 277, 530 03 Pardubice
Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, složka 36507
Františkem Václavem Bezuchou, jednatelem společnosti
047 29 307
CZ 047 29 307
plátce DPH
řteská SDořítelna, a.s.

František Václav tsezucna

(dále jen  Zhotovitel)

II. PŘEDMĚT SMLOUVY 

Předmětem plnění této sm louvy je provedení stavebních prací na zakázce:

„O b nova  oken -  radn ice  K y jo v  -  2. etapa -  č ás t B ~ p řís tavba ra d n ice “

Název kulturní památky 
Adresa
Rejstříkové číslo ÚSKP-ČR

Radnice
Masarykovo náměstí 30, 697 01 Kyjov 
17563/7-2298

Rozsah díla je vymezen položkovým rozpočtem díla, který předložil zhotovitel objednateli v rámci výběrového řízení na tuto 
veřejnou zakázku. Tento rozpočet je nedílnou součástí této sm louvy o dílo.

Pří plněni předmětu této smlouvy se zhotovitel zavazuje dodržovat zákony a zákonná nařízení, technické, kvalitativní, bezpečnostní, 
hygienické a jiné normy, jakož i obsah své nabídky, kterou předložil jako uchazeč v rámci výběrového řízení na tuto veřejnou 
zakázku. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele a zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran 
učiněnými v době provádění stavebních prací.

III. DOBA PLNĚNÍ

Dílo bude provedeno v rozsahu uvedeném v čt. II této sm louvy v terminu červenec -  s rpen 2017 s tím, že samotná výměna okna 
v jednotlivých místnostech nepřekročí dva dny, vč. zednického zapravení. Zhotovitel je  oprávněn dokončit práce na díle i před 
sjednaným termínem dokončení díla a objednatel je  povinen dříve dokončené dílo převzít a zaplatit, pokud na tomto díle nejsou 
vady a nedodělky bránící jeho užívání.
Prodlení zhotovitele s dokončením díla delší jak 30 dni se považuje za podstatné porušení smlouvy a objednatel je  oprávněn 
od této smlouvy jednostranně odstoupit.

Vyklizení staveniště bude provedeno do tří dnů po převzetí dokončeného díla objednatelem.



IV. CENA A SPLNĚNÍ DÍLA

Cena prací a dodávek, které jsou předmětem plněni této smlouvy, je  stanovena dohodou smluvních stran v rozsahu položkového 
rozpočtu, jenž je přílohou této smlouvy o dílo jako cena nejvýše pňpuslná.

cena bez DPH 701.083,43 Kč

Objednatel prohlašuje, že na výše uvedenou akcí bude aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona 
č. 235/2004 Sb., o daní z přidané hodnoty, ve zněni pozdějších předpisů.

Bude-li objednatelem požadováno provedeni dalších práci nebo se ukáže nutnost provedení prací, které nejsou obsaženy 
v nabídkovém rozpočtu (vícepráce), předloží zhotovitel objednateli jejich ocenění dle skutečných výměr za použiti jednotkových 
sazeb u položek, jež jsou obsaženy v rozpočtu stavby, přip. použije položkové sazby obvyklé v místě a době plněni. Provedeni 
těchto práci musi být oprávněným zástupcem objednatele písemné odsouhlaseno před tím, než by mohly být zhotoviielem 
provedeny. Na provedení víceprací nad rámec této smlouvy nemá zhotovitel nárok. Provedení víceprací, jež ve finančním objemu 
nepřekročí 10% z celkové ceny díla, nemá vliv na term in plnění díla.

Dílo bude předáno bez vad a nedodělků bránících užíváni díla.

O předání a převzetí dokončeného díla bude pořízen písemný zápis, který vyhotovuje zhotovitel na základě fyzického předání 
a převzetí konaného na místě provádění díla za účasti zástupců obou smluvních stran. O termínu předáni a převzetí díla vyrozumí 
zhotovitel objednatele do 3 dnů předem. Objednatel se zavazuje objednané a řádně provedené dílo, jež bude prosto vad 
a nedodělků, převzít. Pokud tak neučiní do 15 dnů od písemného upozorněni ze strany zhotovitele, je  dílo oboustranně považováno 
za předané.

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Úhrada smluvní ceny díla proběhne na základě jediné faktury vystavené zhotovitelem po předání díla objednateli. Podkladem 
pro vystavení faktury je  oboustranně písemně odsouhlasený soupis provedených prací a zápis o předání a převzetí díla.

Objednatel prohlašuje, že financování prací, služeb a dodávek, které jsou předmětem této smlouvy, m á zajištěno.

Daňové doklady faktury musi obsahovat zejména:

označení daňového dokladu a jeho číslo
název a sídlo organizace, oprávnění, obchodní název a adresu
název stavebního objektu
den odeslání daňového dokladu a den jeho splatnosti 
označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má být splacena 
daňové údaje
celkovou účtovanou částku 

Vystavená faktura má splatnost 30 dnů ode dne je jího doručení objednateli.

Pokud vystavená faktura nebude obsahovat veškeré náležitosti, bude objednateli vrácena k doplnění. Splatnost bude běžet ode dne 
doručení této opravené faktury.

VI. PODMÍNKY PROVEDENÍ DÍLA

Zhotovitel provede dílo na své náklady a vlastni nebezpečí, ručí za všechny případné škody způsobené třetím osobám v důsledku 
jeho činností nebo i nečinnosti čí opomenutí, které mají vztah k předmětu plnění die této smlouvy a to od okamžiku převzetí 
staveniště až do doby předání hotového díla objednateli.

Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli staveniště pro provádění stavebních prací zbavené práv třetích osob včetně pozemků 
nejpozději v den, na který spadá termín zahájení uvedený v Cl. Ill této smlouvy.
Rozsah staveniště a umístěni objektů zařízení staveniště, skládek materiálů, stavebních strojů a zařízení po dobu prováděni stavby 
bude objednatelem odsouhlaseno nejpozději v okamžiku předání staveniště. Zhotovitel si zajistí připojení ke zdrojům energií a vody, 
jakož í sociální zařízení na své náklady a nebezpečí.

Vytýčeni inženýrských síti a je jich ochranu a zabezpečení dle požadavků jejich majitelů či správců po celou dobu provádění stavby 
až do doby jejího úspěšného předání zajišťuje zhotovitel.
Zhotovitel odevzdá objednateli nejpozději k termínu odevzdání a převzetí díla nutné doklady potřebné k předávacímu a přejímacímu 
řízeni v tomto rozsahu:
- doklady a atesty k použitým materiálům, revizní zprávy, přejímací protokoly, protokoly z provedených zkoušek apoú.
- dokumentaci skutečného provedení stavby ve čtyřech vyhotoveních v grafické (tištěné) a ve dvou vyhotoveních v digitální podobě, 
a to ve formátech '  dgn, *.dxf a *.dwg, (výkresová část), přip. *.doc, ’ .xls a *.pdf (textová i grafická část).



Objednatel zabezpečí všechna rozhodnutí orgánů státní správy potřebná k provedeni díla.

Zhotovitel se zavazuje prokazatelně vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryté, nebo se stanou 
nepřístupnými minimálně 3 pracovní dny předem. Jestliže se objednatel nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, bude 
zhotovitel pokračovat v pracích. Jestliže bude objednatel požadovat odkryti těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkryti provést 
na náklady objednatele, leda že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádné provedeny.

Zhotovitel je  povinen vést stavební deník.

Případné práce nad rámec smlouvy budou zapsány a předem odsouhlaseny ve stavebním deníku a budou účtovány v položkových 
cenách nabídkového rozpočtu.

Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za sledování a dodržováni předpisů o bezpečnosti 
práce a ochrany zdrávi pří práci, zachování pořádku na staveništi. Rovněž odpovídá 2 a provádění prací ve vyžadované kvalitě 
a v dohodnutém termínu.

Práce a materiály, které vykazují v průběhu stavby nedostatky nebo odporují smlouvě, musí zhotovitel bez odkladu nahradit 
bezvadnými pracemi či materiály. Vznlkla-li by nahrazováním objednateli škoda, hradí zhotovitel i jí. Pokud zhotovitel ve lhůlě 
stanovené objednatelem vady neodstraní, může objednatel od smlouvy odstoupit.

Zhotovitel bere na vědomí, že výměna oken bude probíhat za provozu a tudíž se na staveništi budou pohybovat zaměstnanci 
objednatele nebo návštěvnici Městského úřadu.

v il. z á r u č n í d o b a ,  o d p o v ě d n o s t  z a  v a d y

Na provedené práce poskytuje zhotovitel sm luvní záruku v trvání 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí 
dokončeného díla. Záruční doba se vztahuje na cetý rozsah dodávky.

Na základě písemné reklamace objednatele je zhotovitel povinen bezodkladně zahájit odstraňováni vad nejpozději do 2 pracovních 
dnů ode dne doručeni písemné reklamace a bezplatně odstranit v záruční době všechny vady díla a to ve lhůtě sjednané. 
Nedohodnou-li se strany na této lhůtě, je  zhotovitel zavázán odstranit takové vady v co nejkratší možné lhůtě -  nejpozději 
aie do pěti pracovních dnů ode dne zahájeni odstraňování reklamačních závad.

Předmět díla, na němž byly odstraněny reklamované vady a nedodělky, je  zhotovitel povinen protokolárně předat písemným 
zápisem objednateli. Uplatněním práva z odpovědnosti za vady se běh záruční doby pozastavuje. Běh záruční doby pokračuje 
ode dne, kdy objednatel převzal plněni poskytnuté z titulu odstranění vad v záruční době.

Dojde-li mezí objednatelem a zhotovitelem ve vě d  předložené reklamace ke sporu, sjednává se, že až do doby, než ve sporu 
rozhodne soud nebo jiný příslušný orgán, je  zhotovitel povinen postupovat tak, jako by objednatelem byla řádně uplatněna vada 
díla, tedy bez odkladu zahájit práce 11a bezplatném odstranění reklamované vady díla a tuto reklamaci je  povinen v co nejkratší 
technicky možné lhůtě vyřídit. Pro případ, že zhotovitel bude ve sporu úspěšný, to znamená, že soud rozhodne, 
že ve sporném případě se nejedná o vadu díla, kterou by zhotovitel byl povinen odstranit, plati, že objednatel je povinen zaplatit 
zhotoviteli práce, které zhotovitel provedl na základě sporné reklamace, a to v cenách platných v době jejich provedení.

V lil. SMLUVNÍ POKUTY

Při nedodržení splatnosti faktury se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05% denně z dlužné částky.

Při prodlení nebo nesplnění závazků z této smlouvy sjednávají smluvní strany následující pokuty:

pokuta ve výší 1.000,- Kč denně v případě nedodržení dohodnutého termínu dokončeni díla 
pokuta ve výši 500,- Kč denně za každou vadu neodstraněnou ve stanoveném terminu

Smluvní strany se dohodly, že objednatel m á vůči zhotoviteli právo i na náhradu škody vzniklé z porušení povinností, ke kterému se 
vztahuje smluvní pokuta.

í
IX. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY, ZÁNIK SMLOUVY

Tato smlouva zaniká:
dohodou smluvních stran
splněním účelu, na který byia uzavřena
jednostranným odstoupením za podmínek uvedených v této smlouvě

Objednatel může odstoupit od sm louvy v případě hrubého porušení smluvních závazků ze strany zhotovitele, zejména pak 
neplněním dohodnutých termínů stavebních prací, nekvalitním prováděním stavebních prací, činností ohrožující životy, zdraví nebo 
majetek objednatele nebo třetích osob, nebo konáním, jež ohrožuje dobré mravy nebo dobrou pověst objednatele apod.



X. v y š š í  m o c

Pro účely této smlouvy se za vyšší m oc považují případy, které smluvní strany nemohou ovlivnit (např. válka, mobilizace, povstání, 
živelné pohromy apod.).

Jestliže se splněni této smlouvy stane nemožné do 30 dnů od vyskytnutí se vyšší moci, strana, která se bude chtít odvolat na vyšší 
moc, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plněni. Jestliže nedojde k dohodě, má strana, 
která se odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinky odstoupení nastanou dnem doručení oznámení.

XI. DALŠÍ u j e d n á n í

Zhotovitel prohlašuje, že má platná oprávnění vykonávat činnosti vedoucí k úplnému splnění předmětu plnění uvedenému 
v čl.II. této smlouvy.

V případě, že částí svých prací, služeb či dodávek zmocní třetí osobu (poddodavatele), je  o tom předem písemně seznámit 
objednatele a ručí za jeho konání tak, jako by konal on sám. Toto se vztahuje na splnění povinností vyplývající z příslušných 
zákonných, bezpečnostních a jiných předpisů, které se k plnění předmětu díla a k osobě zhotovitele vztahují. V případě, 
že objednatel o činnosti poddodavatele objednatele písemně neupozorni, považuje se to za podstatné porušení smlouvy 
a může být důvodem k odstoupení od smlouvy ze strany objednatele.

Objednatel a zhotovitel se dohodli, že pohledávka zhotovitele na zaplacení ceny díla dle článku IV. této smlouvy, nelze postoupit 
jiné osobě.

XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Pokud není v této smlouvě dohodnuto jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami Občanským zákoníkem.

Měnit nebo upravovat text nebo rozsah této sm louvy je  možné jen formou písemných dodatků, které budou platné tehdy, budou-lí 
rádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Zhotovitel je oprávněn na vlastni odpovědnost přibrat i jiné  osoby k plnění závazku, aniž bude dotčen právní poměr mezí smluvními 
stranami.

Pro platnost dodatků k této smlouvě se vyžaduje dohoda o celém jeho obsahu.

Smlouva nabývá platností a účinnosti podpisem zástupců obou smluvních stran.

Nastanou-íí u některé ze stran okolnosti bránící řádnému plnění ze závazku zřízeného touto smlouvou, je  povinna to 
bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně. Strany výslovně vylučuji použiti ustanovení § 2902 věty druhé občanského 
zákoníku.

Smluvní strany se dohodly na tom, že případné rozpory budou řešeny ve smyslu příslušných ustanovení Občanského zákoníku.

Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

Smlouva bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv, uveřejněna v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu uveřejní v registru smluv Město 
Kyjov.

Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Objednatele Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen 
a souhlasí se zpracováním svých údajů Objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této Smlouvě v rozsahu a za podmínek 
vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve zněni 
pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim  byly svěřeny druhou stranou, 
nezpřístupni třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužiji tyto informace k jiným  účelům, než je k plnění 
podmínek Smlouvy vyjma informací uvedených v § 7- § 11 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů Veškeré údaje, které' požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobni a citlivé údaje, obchodní 
tajemství, aj. budou anonymizovány. Výkresy a informace získané od Obj'ednatele smi Zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající 
z této Smlouvy, pro jiné účely je sm i použít pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele.

Zhotovitel souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním svých osobních údajů (jména a příjmení, adresy trvalého, 
prip. přechodného bydliště, data narození, telefonního čísla) obsažených v této Smlouvě Objednatelem (príp. jeho zaměstnanci), 
a to pouze pro účely vedeni evidence a majetkoprávní agendy, projednávání v orgánech zadavatele a zveřejnění rozhodnutí těchto 
orgánů, uzavření smluv, apod., ve kterých jsou tyto údaje obsaženy, tj. všude tam, kde lze uvedenim osobních údajů předejít 
záměně účastníků právního vztahu. Tento souhlas je poskytován na dobu neurčitou, nejdéle však do okamžiku, kdy pomine účel, 
pro který budou uvedené osobní údaje zpracovány, s výjimkami stanovenými zvláštními zákony. Zhotovitel si je  zároveň vědom 
svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb,, o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů.



Zhotovitel dáte souhlasí s tím, že ze strany Objednatele bude, resp. může být, při dodrženi podmínek stanovených zákonem 
č .101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejněny dílčí informace 
týkající se této Smlouvy a jejího plnění.

Zhotovitel je  povinen spolupůsobit jako osoba povinná ve smyslu §2 odst. e) zák. č.320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského 
zákoníku a udělují svolení k jejich užiti a zveřejnění bez stanoveni jakýchkoliv dalších podmínek.

Tato smlouva se řídi úpravou zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění platných předpisů. Veškeré údaje a informace, 
které si strany sdělí v průběhu účinností této smlouvy, jsou považovány za důvěrné, přičemž žádná ze stran je  nesmi zpřístupnit či 
sdělit třetí osobě ani je  použit v rozporu s je jich účelem pro potřeby vlastní. Poruší-li některá strana tuto povinnost a obohatí-li se 
tím, vydá druhé straně to, oč se obohatila.

Smluvní strany po přečtení této sm louvy prohlašují, že souhlasí s jejím  obsahem, že smlouva byla sepsána určitě, srozumitelné, 
na základě jejich pravé, svobodné a vážné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.

O uzavřeni této smlouvy bylo v souladu s § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve zněni pozdějších předpisů, 
rozhodnuto Radou města Kyjova na jejím  68. zasedáni dne 6. března 2017.

Přílohy a nedílné součásti smlouvy: 

položkový rozpočet

Objednatel: Zhotovitel:

V Kyjově dne Z  05. 2017 V Pardubicích dne 2 6. 04 , 2017

IN W O RK S.r.c,

ILU .
D tř- CZ04729307

Roman Pekárek
vedoucí odboru rozvoje města
objednatel

František Václav Bezucha 
jednatel společnosti 
zhotovitel

Za věcnou správnost'

Za soulad s právním řadem ČR:

Datum-JrVÁářV



P l n á  m o c

Já, František Václav Bezucha, nar.
Česká republika, jednatel společnosti ÍNW ORK s.r.o., Štrossova 277, Bílé předměstí, 530 03, 
Pardubice, IČO: 04729307 zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci 
Králové, oddíl C 36057, (dále jen „společnost“)

z m o c ň u j i

tímto pana Josefa Herlíka, narozeného
k zastupování firmy při jednání na úřadech, bankách. Dále firmu může zmocněnec 

zastupovat ve věcech veřejných zakázek, záležitostmi s tím spojenými a ve věcech smluvních

V Mostě, dne 11.10.2016

František V áclav Bezucha

Plnou moc přijímám Jo se f Herlík



P o lo ž k o v ý  ro z p o č e t  s ta v b y

S ta v b a : 01 Výměna oken na přístavbě radnice, Kyjov

Objekt: 01 S ta ve b n í ú p ra v y

Rozpočet: 01

Objednatel: M ěsto  K y jo v IČO: 00285030

M a sa ryko vo  n á m ě s tí 30/1 DIČ: CZ00285Q30

69701 K y jo v -K y jo v

| Zhotovitel: IN W O R K s.r.o . IČO: 04729307

Š tro s s o v a  277, P a rd u b ice , 530 03 DIČ: CZ04729307

.* Rozpis ceny Celkem

i HSV 148 489,36

! psv 537 965,77

i MON 0 ,00

. Vedlejší náklady 8 785,90

Ostatní náklady 5 842,40

C elkem 701 0 8 3 ,4 3

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0 ,0 0  CZK :

Snížená DPH 15 % 0 ,0 0  CZK

Základ pro základní DPH 21 % 701 0 3 3 ,4 3  CZK i

Základní DPH 21 % 147  2 2 7 ,5 2  CZK

’ Zaokrouhlení
i

0 ,00  CZK
........... - - S

C e n a  celkem  s DPH
■

8 4 8  3 1 0 ,9 5  CZK

v {¿.V-So v e dne 2, 05. 20»

IN W O R K  .s.r.o. 
Grossova 277. 530 03 Pardub/d 

IČO: 04729307

2 a 0 4 20»

Tt2# S T O  K Y J O V  

'

Za z h o to v i la Za objednatele

|

Zpracováno programem B U lLD pow er S, ©  RTS, a.s. Stránka 1 z 2



Rekapitu lace dílů

Čísío Název Typ dílu Celkem %

61 Úpravy povrchů vnitřní HSV 26 427,02 4

62 Úpravy povrchů vnější HSV 2 685,60 0

64 Výplně otvorů HSV 16 313,38 2

90 Ostatní práce HSV 22 105,00 3

94 Lešení a stavební výtahy HSV 9 896,00 1

96 Bourání konstrukcí HSV 48 767,75 7

99 Staveništni přesun hmot HSV 3 959,66 1

764 Konstrukce klempířské PSV 41 353,97 6

766 Konstrukce truhlářské PSV 481 730,96 69

784 Malby PSV 14 880,84 2

D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot PSU 18 334,95 3

VN Vedlejší náklady VN 8 785,90 1

ON Ostatní náklady ON 5 842,40 1

Cena celkem 701 083,43 100

Zpracováno programem S U ILD pow er S, ©  RTS, a.s. Stránka 2 z 2



P o ložkový  rozpoče t

S: 01 Vým ěna oken na přístavbě radnice, Kyjov

0 : 01 Stavební úpravy

R: 01

P č Čísio položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 26 427,02
1

Díl:

612425931RT2

62

Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková, s použitím 
suché maltové sm ěsi 

Úpravy povrchů vnější

m2 54,59000 484.10 26 427,02

2 685,60
2

Díl:

622426521R00 

64

Oprava vnějších om ítek štukových, čl. VI, do 50 % 

Oprava vnějšího ostění a nadpraží po dem ontáži oken a 
d v e ř í: 30

Výplně otvorů

m2 30.00000

30.00000

89,52 2 685,60

16 313,38
3 648951411RT2 O sazeni parapetních desek dřevěných š. do 25 cm,

včetně dodávky parapetní desky š. 20 cm

T4 : 7*1,2

T 9 : 4*1,2

T10 : 1*3,3

m 16,50000

8,40000

4,80000

3,30000

374.16 6 173,64

4

Díl:

648951411RT3

90

Osazení parapetních desek dřevěných š, do 25 cm,
včetně dodávky parapetní desky š. 25 cm

T1 : 2*1,2

T2 : 1*1

T3 : 7*1,2

T 5 :  1*1,2

T6 : 3*0,6

T7 : 1*3,3

T8 : 3*1,2

T11 : 4*1,2

T12 : 1*0,6

Ostatní práce

m 27,10000

2.40000 

1,00000

8.40000 

1,20000 

1,80000 

3,30000 

3,60000 

4,80000 

0,60000

374.16 10 139,74 

22 105,00
5

Díl:

909 R00

94

Hzs-nezm erítelne stavební prače

Lešení a stavební výtahy

h 50,00000 442,10 22 105,00 

9 896,00
6

Díl:

949942101ROO

96

Nájem za hydraulickou zvedací plošinu, H do 27 m 

pro oplechování vně jších parapetů : 5*8 

Bourání konstrukcí

h 40.00000

40.00000

247.40 9 896,00

48 767,75
7 968061112R00 Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2 kus 34,00000 163.42 5 556,28

8 968061113R00 Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. nad 1,5 m2 kus 31,00000 380.96 11 809,76

9 968061126R00 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. nad 2 m2 kus 3,00000 ■f* O K3 O 1 206,30

10 968062354R0O Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 1 m2 m2 4,50000 105.10 472,95

11 968062355R00 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 2 m2 m2 58,80000 141,36 8 311,97

12 968062357R00 Vybourání dřevěných, rámů oken dvojitých nad 4 m2 m2 12,87000 168,89 2 173,61

13 968062559ROO Vybourání dřevěných rámů vrat pl. nad 5 m2 m2 8,55000 179,41 1 533,96

14 968O62745R00 Vybouráni dřevěných stěn plochy do 2 m2 m2 9,47000 315,84 2 991,00

15 968071137R00 Vyvěšení, zavěšení kovových křide l vrat nad 4 m2 kus 2,00000 986.92 1 973,84

16 968095001 ROO Bourání parapetů dřevěných š. do 25 cm 

16,5+27,1

m 43.60000

43.60000

117,28 5 113,41

17 764410850R00 Dem ontáž op lechování parapetů,rš od 100 do 330 mm 

8,4+41,2

m 49.60000

49.60000

105,61 5 238,26

18

Díl:

764410880R00

99

Demontáž op lechování parapetů,rš od 400 do 900 mm 

Staveništní přesun hmot

m 12,57000 189,85 2 386,41

3 959,66
19

Díl:

999281108R00 

764

Přesun hm ot pro opravy a údržbu do výšky 12 m 

Konstrukce klem pířské

t 4,01015 987,41 3 959,66 

41 353,97



20 76451O24OR0O Oplechování parapetů včetně rohů z Cu, rš 260 mm m 8,40000 374,48 3 145,63

21 76451O25ORO0

K5 : 1,2*1 

K6 : 0,6*4 

K9 : 1,2*4

O plechování parapetů včetně rohů z Cu, rš 330 mm m

1,20000

2,40000

4,80000

41,20000 268,51 11 062,61

K1

K2

K3

K4

K6

K8

K1C

K 11

K12

1,6*2 

1,4*1 

1,6*7 

1,6*7 

0,6*3 

3,7*1 

: 3,3*1 

: 1,2*4 

: 0,6*1

3,20000 

1,40000 

11,20000 

11,20000 

1,80000 

3,70000 

3,30000 

4,80000 

0,60000

22 764510280X00 O plechování parapetů včetně rohů z Cu, rš 840 mm m 12,57000 1 210,48 15 215,73

K7

K8

5,17*1

3,7*2

5,17000

7,40000

23 998764203R00 Přesun hmot pro klem pířské konstr., výšky do 24 m % 500,00000 2 i 86 11 930,00

D ii: 766 Konstrukce truhlářské 481 730,96
24 766601114R00 Montáž těsněni připoj, spáry, ostění, tmel + PT páska 

206+34,95

m 240.95000

240.95000

48.68 11 729,45

25 766711001 ROO Montáž oken a balkónových dveří s vypěněním

T1 : 2*(1,2+2.1 )*2

T2 : 2*( 1+1,2)* 1

T3 : 2 '(1 ,2+2,1 }*7

T4 : 2*(1,2+1,8)*7

1 5 :  2*(1,2+1,8)*1

T6 : 2*(0,6+0,9)*3

T7 : 2*(3,3+2,1 )*1

T8 : 2*( 1,2+2,1 )*3

T9 : 2*(0,6+1,2)*4

T10 : 2*(3,3+1,8)"1

T11 :2*(1 ,2+1,8 )*4

T12 : 2*(0,6+2,4)*1

m 206,00000

13.20000 

4,40000

46.20000

42.00000 

6,00000

9.00000 

10,80000 

19,80000 

14,40000

10.20000

24.00000

6.00000

170,42 35 106,52

26 766711021 ROO Montáž vstupních dveří s vypěněním

T13 : 2*(1,2+2,85)*1

T14 : 2*(1 ,2+3,025)* 1

T15 : 2*(3+2,85)*1

T16 :2 *(1 ,05+ 2 ,3 )*1

m 34,95000

8,10000

8,45000

11,70000

6,70000

428.10 14 962,10

27 76601 Okno dřevěné EURO 2kříd. OS 1200x2100 mm, Connex, 
m ateriál smrk, lazura kaštan, T1

kus 2,00000 10 785.63 21 571,26

28 76602 Okno dřevěné EURO 1 kříd. OS1 1000x1200 mm, Connex, 
m ateriál smrk, lazura kaštan, T2

kus 1,00000 8 436,48 8 436,48

29 76603 Okno dřevěné EURO 2kříd. OS 1200x2100 mm, materiál 
smrk, lazura kaštan, T3

kus 7,00000 10 785,63 75 499,41

30 76604 Okno dřevěné EURO 2kříd. OS 1200x1800 mm, materiál 
smrk, lazura kaštan, T4

kus 7,00000 9 615.50 67 308,50

31 76605 Okno dřevěné EUROS 1 kříd. OS 1200x1800 mm, materiál 
smrk, lazura kaštan, T5

kus 1,00000 9 615.50 9 615,50

32 76606 Okno dřevěné EURO 1 kříd. OS 600x900 mm, materiál 
smrk, lazura kaštan, T6

kus 3,00000 3 311,25 9 933,75

33 76607 Okno dřevěné EURO 6kříd. OS 3300x2100 mm, materiál 
smrk, lazura kaštan, T7

kus 1,00000 25 660,43 25 660,48

34 76608 Okno dřevěné EURO 2kříd. OS 1200x2100 mm, materiál 
smrk, lazura kaštan, T8

kus 3,00000 10 785,63 32 356,89

35 76609 Okno dřevěné EURO 1 kříd. S 600x1200 mm, materiál 
smrk, lazura kaštan, T9

kus 4,00000 4 268.80 17 075,20

36 76610 Okno dřevěné EURO 6kříd. OS 3300x1800 mm, materiál 
smrk, lazura kaštan, T10

kus 1,00000 28 941.34 28 941,34

37 76611 Okno dřevěné EURO 2kříd. OS 1200x1800 mm, materiál 
smrk, lazura kaštan, T11

kus 4,00000 6 615,50 26 462,00



38 76612 Okno dřevěné EURO 1 kříd. OS 600x2400 mm, materiál 
smrk, lazura kaštan, T12

kus 1,00000 7 141.69 7 141,69

39 76613 Dveře vchodové EURO s nadsvětlíkem  1 kříd. 1200x2850 
mm, materiál smrk, lazura kaštan, T13

kus 1,00000 14 637.62 14 637,62

40 76614 Dveře vchodové EURO s nadsvětlíkem  1 kříd. 1200x3025 
mm, materiál smrk, lazura kaštan, T14

kus 1,00000 15 147.90 15 147,90

41 76615 Vrata vchodové EURO 2kříd. 3000x2850 mm, materiál 
smrk, iazura kaštan, T15

kus 1,00000 41 358,67 41 358,67

42 76616 Dveře vchodové EURO 1 kříd. 1050x2300 mm, obloukové, 
m ateriál smrk, lazura kaštan, T16

kus 1,00000 10 336,20 10 336,20

43 998766203R00 Přesun hm ot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m % 1 000.00000 8.45 8 450,00

Díl: 784 Malby 14 880,84
44 784498911R00 Vyhlazeni m alířskou m asou 1 x, výška do 3,8 m m2 60,00000 14.11 846,84

Upřesnit dle skutečnosti - předpoklad (20%  z celkové 60,00000
p lo c h y ): 300*0,2

45 784450020RAO Malba ze sm ěsi, penetrace 1 x, bílá 2x m2 300,00000 46.78 14 034,00

Upřesnit dle skutečnosti - předpoklad : 300 300,00000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hm ot 18 334,95
46 979011211R00 Svislá doprava suti a vybour. hm ot za 2.NP nošením t 3,85979 987,41 3 811,20

47 979011219R00 Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením t 1,92990 105.18 202,99

48 979086213R00 Nakládáni vybouraných hmot na dopravní prostředek t 5,84817 416,84 2 437,75

49 979082111R00 Vnitrostaveništn l doprava suti do 10 m t 5,84817 987,41 5 774,54

50 979082121ROO Příplatek k vnitrosí. dopravě suti za dalších 5 m t 11,69635 105.18 1 230,22

51 979990162R00 Poplatek za skládku suti - dřevo+sklo t 5,84817 206,71 1 208,88

52 979087007R00 Odvoz dřevěných konstrukcí na skládku do 5 km m3 5,84817 417,08 2 439,15

53 979087008R00 Odvoz na skládku dřeva, příplatek za dalších 5 km m3 11,69635 105,18 1 230,22

Díl: VN Vedlejší náklady 8 785,90
54 005121038RT Úklid staveniště Soubor 1,00000 6 121,80 6 121,80

55 1004T Ztížené výrobní podmínky Soubor 1,00000 2 664.10 2 664,10

Díl: ON Ostatní náklady 5 842,40
56 005211080R Bezpečnostní a hygienická opatřen i na staveništi Soubor 1,00000 5 842,40 5 842,40

C elkem  701 083,43

Poznámky uchazeče k zadáni


