
REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: Jablonec n.Nisou Datum: 16.5.2017

Zadavatel: IČ:

ZŠ Arbesova Jablonec n. Nisou DIČ:

Uchazeč: IČ: 25426842

DIČ: CZ25426842

Projektant: IČ:

STORING s.r.o. Liberec DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

21,00% 529 500,00 111 195,00

15,00% 0,00 0,00

ZŠ Arbesova - přestavba šaten

KECIP, s.r.o., V Zátiší 789, 431 51  Klášterec nad Ohří

529 500,00

Sazba daně Základ daně Výše daně

CZK 640 695,00

17x12
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 17x12

Stavba:

Místo: Jablonec n.Nisou Datum:

Zadavatel: ZŠ Arbesova Jablonec n. Nisou Projektant:

Uchazeč: KECIP, s.r.o., V Zátiší 789, 431 51  Klášterec nad Ohří

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

17x12/1 Vedlejší a související náklady

614 075,00507 500,0017x12/2 Interierové vybavení

529 500,00 640 695,00

26 620,0022 000,00

ZŠ Arbesova - přestavba šaten

16.05.2017

STORING s.r.o. Liberec
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1.           Podmínky pro ocenění výkazu výměr
1.1.        Závazná ustanovení

V cenách zhotovitele musí být obsaženy veškeré práce a dodávky, včetně všech vedlejších mzdových nákladů,
nákladů na dopravu a vedlejší práce, zvláště pak náklady na přípravné práce, koordinaci jednotlivých částí dodávky,
za zaměření, případné vyklizení stavby, zásobování vodou a elektrickou energií. Ceny zhotovitele obsahují ceny za
pronájmy stavebních a dopravních mechanizmů včetně doplňkových, dále cenu montáže respektive prací nutných k
provedení díla, všechny poplatky celní, dovozové a správní vyplývající z výstavby, cenu atestů a zkoušek nutných k
předání díla, ochranných konstrukcí v rámci BOZ a PO, mzdy a pojištění zaměstnanců, náklady na jejich ubytování a
dopravu, proškolení a zabezpečení ochranných pomůcek.

1.2.        Podmínky ocenění výkazu výměr 
Výkaz výměr zhotovitel ocení dle skutečností definovaných projektovou dokumentací včetně textových částí. 
V jednotlivých položkách rozpočtu musí být kromě výše uvedeného dále zohledněny náklady spojené s plněním
zadávacích podmínek a podmínek realizace díla:
-        zhotovitel musí zohlednit skutečnosti, že některé práce se mohou provádět jen v čase určeném stavebním
povolením a objednatelem (především hlučné a prašné práce uvnitř školy);
-        zhotovitel zajistí dodržování pořádku a čistoty na pracovišti a přilehlých komunikacích včetně průběžného
čistění vnitřních prostor;
-         zhotovitel zajistí pravidelný odvoz sutě z prostoru zařízení staveniště;
-        zhotovitel zajistí zpracování dodavatelské, výrobní a dílenské dokumentace včetně technologických postupů a
dalších všech k tomu potřebných projektových a inženýrských výkonů nad rámec předložené dokumentace;
-         zhotovitel zohlední vedlejší rozpočtové náklady stavby do jednotlivých položek;
-        zhotovitel zajistí likvidaci odpadu ze stavby a stavební činnosti v souladu s platnými předpisy, před dokončením
stavby doloží příslušné doklady o likvidaci odpadů. 

Součástí cenové nabídky budou i následující náklady: 
-        zřízení přípojky vody, kanalizace a el. energie v rámci zařízení staveniště včetně úhrad nákladů za jejich
spotřebu po dobu stavby;
-         zřízení, provoz a demontáž zařízení staveniště a jeho zabezpečení;
-         náklady spojené s hygienickými podmínkami provádění stavby obsažené v ZOV a v projektové dokumentaci;
-         náklady na ohraničení a zabezpečení staveniště po dobu realizace;
-         náklady na průběžné čištění přilehlých prostor a komunikací uvnitř i vně objektu;
-         pojištění stavby po dobu realizace;
-         pojištění zhotovitele proti škodám způsobeným jeho činností při zhotovování díla včetně třetích osob;

2.           Všeobecná ustanovení 
2.1.        Přípravné a související práce

Níže uvedené práce a činnosti jsou nedílnou součástí díla a musí být zahrnuty v nabídkové ceně:
2.1.1.      Dodavatelská, výrobní a dílenská dokumentace

Součástí je zpracování dodavatelské, výrobní a dílenské dokumentace včetně technologických postupů a dalších
k tomu potřebných projektových a inženýrských výkonů nad rámec objednatelem předložené dokumentace pro
provádění stavby. Dodavatelská, dílenská a výrobní dokumentace musí být předložena ke schválení investorovi a
technickému dozoru. Zodpovědnost za správnost dodavatelské, dílenské a výrobní dokumentace nese zhotovitel. 

2.1.2.      Plán organizace výstavby a harmonogram stavby 
Zhotovitel vypracuje podrobný plán organizace výstavby a harmonogram stavby včetně podrobných postupových
termínů a milníků stavby, součástí budou pravidla a podmínky dodržování legislativních předpisů BOZP. Součástí
harmonogramu budou i termíny zahájení a dokončení dílčích milníků stavby.

2.1.3.      Ostatní související činnosti 
Součástí nabídkové ceny musí být i následující činnosti: 
-         dodávka a montáž vývěsní tabule stavby, kde budou zveřejněny informace, názvy a kontakty odpovědných 
-       název stavby
-       investor
-       zhotovitel
-       projektant
-       technický dozor investora 
Tyto informace budou doplněny logy jednotlivých zástupců. Grafický návrh předloží zhotovitel v rámci jednání

kontrolních dnů k odsouhlasení investorem. Obsah a formu je nutné odsouhlasit s investorem.
-         Náklady spojené s dodržením podmínek záručních lhůt dle znění zadávacích podmínek stavby. 

2.2.        Interiérové vybavení
Součástí nabídky bude kompletní vybavení šatními skříňkami a lavicemi dle specifikace v projektové dokumentaci
Skříňky jsou navrženy v základním půdorysném rozměru jedné skříňky 500/380mm. Tato skříňka je určena pro 2
žáky. Vzhledem k dispozičnímu spořádání v řešeném prostoru jsou použity 3 typy skříňkových sestav:
         Čtyřskříňka – půdorysný rozměr 1000/760 mm – dvě skříňky vedle sebe, oboustranné provedení
         Dvouskříňka – půdorysný rozměr 500/760 mm – jedna skříňka, oboustranné provedení
        Jednoskříňka – půdorysný rozměr 380/500 mm – skříňky zejména kolem obvodových stěn, v mezerách sloupů
a pod, jednostranné provedení
Provedení skříněk není zásadní, v případě možné výroby 6-ti skříňky lze sestavy upravit
Výškově navrženy 2 typy výšek podle žáků:
         Malé skříňky výšky 1650 mm
         Velké skříňky výšky 1950 mm
Přesné rozměrové provedení – viz výkresová část
Korpus, dveře



Korpus, dvířka, police, vnitřní dělící stěny mimo krajní boky z dřevotřískové desky barva BS buk světlý dle vzorníku

Kronospan, boční desky celkových bloků skříněk mimo oranžové skříňky v barevném provedení dle vzorníku

Kronospan color v 5-ti navržených barvách. Viditelní hrany dřevěných části opatřeny ABS hranou tl. 2mm
Dveře levé, případně podle přání provozovatele kombinace levé / pravé
V horní části skříňky odkládací deska, spodní deska nad policí bot zesílená zaručující možnost posedu (Nosnost
sedací poličky min. 120 kg / osoba)
Podstavec pod skříňky
Obvodový rám skříňkového bloku je tvořen ocelovými profily Jäckel 30/20/. Jednotlivé profily rámu budou přivařeny
k sobě společně s nohami z Jäckelu 20/20/. Proti poškození podlahové konstrukce je navržena plastová koncovka
se stavěcím šroubem a závitem. Koncovka bude nasunuta do Jäckelu 20/20/. Kovový rám bude doplněn o rošt
z prutů Ø 8 mm v osové vzdálenosti 30 mm. Rošt slouží k odkládání věcí zejména obuvi, proto musí být
otěruvzdorný a nekorodující. 
Zámek, klíče
Každá skříňka obsahuje nábytkový FAB zámek se závitem M18, rovná závorka délky 35 mm. Ke každému zámku
budou zhotoveny 3x klíče. Dále bude vyroben 1x generální klíč pro možnost otevření všech skříněk tímto klíčem.
Společně s instalovaným zámkem je nutné přimontovat také destičku ve tvaru „L“ ke stěně skříňky, pro možnost 
Zámek je chráněn kovovou destičkou okolo zámku, proti případnému vylomení.
Madlo
Madlo je navrženo jako kovové s chromovým povrchem, přimontované dvěma šrouby k dvířkám jednotlivých skříněk. 
Háčky
V každé skříňce se nachází  2x dvoj-háčky pro oblečení. Kovové háčky mají chromový povrch. 
Otevírací mechanismy
K otevírání dvířek skříňky slouží 3x panty + v horní části skříňky se nachází kovové zajištění proti vyvrácení dvířek.
Číslování skříněk
Všechny skříňky budou opatřeny jednotným číslováním třímístným číslem v barvě dle barevnosti řady. Výška písma
100mm
Lavičky
Jedná se o kovovou rámovou konstrukci s nohami (obdélníkových rozměrů). Podobně jako u podstavce skříněk,
budou nohy lavičky proti odření podlahy zakončeny plastovými koncovkami se stavěcími šrouby a závity.

2.3.        Ostatní práce obsažené v ceně
-        Ostatní práce a dodávky HSV a PSV, které zhotovitel považuje za nutné provést, a nejsou obsaženy v
uvedených položkách. Tyto práce zhotovitel popíše a vyjádří v jednotlivých nebo agregovaných položkách.
-         Ostatní práce a výkony.
-         Vodorovný a svislý přesun hmot.
-         Čištění a úklid staveniště a stavby
-         Odvoz odpadu plynoucího ze stavební činnosti a obalů ze zabudovaných výrobků na skládku včetně poplatků.
-        Kompletní složka veškerých dokladů ke stavbě (revize, atesty, certifikáty, záruční listy, garanční podmínky díla,
…) nutných k úspěšnému absolvování procesu uvedení stavby do předčasného užívání a zkušebního provozu a
následně uvedení stavby do trvalého užívání v počtu 3 paré (originály dokladů budou vloženy v paré č. 1) a
související součinnost zhotovitele při místních šetřeních souvisejících s uvedením stavby do zkušebního a následně 

3.           Všeobecně
3.1.        Materiálové řešení

Pokud jsou v technické specifikaci (Výkazu materiálu, výkazu výměr, soupisu prací a dodávek nebo ve výkresové
dokumentaci) obsaženy požadavky nebo odkazy na obchodní jména (firmy), názvy nebo jména a příjmení,
specifické označení výrobků, výkonů, materiálů a služeb, které platí pro určitý typ výrobku, systému nebo jeho části
za příznačné, jsou tato označení uvedena pouze pro upřesnění a přiblížení technických parametrů. Stejné
ustanovení platí i pro případné odkazy na patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky
nebo označení původu. Zadavatel umožňuje použití i jiného, kvalitativně a technicky rovnocenného řešení. 
Tyto změny musí být doloženy potřebnými doklady prokazující jejich kvalitativní a technické vlastnosti (technické
listy, prohlášení o shodě, atd,…). Současně musí být zhotovitelem provedena kontrola a koordinace z hlediska
rozměrů, umístění a technických požadavků na okolní prostory, konstrukce a navazující profesní části.  
Za dodržení technických parametrů při použití alternativních materiálů a výrobků zodpovídá zhotovitel. 

3.2.        Zpracování nabídky
V rámci zpracování nabídkového rozpočtu je nutné, aby uchazeč provedl a zapracoval: 
-      před zpracováním nabídkové ceny je nutné provést prohlídku místa plnění a případné dotazy podat zadavateli před

podáním cenové nabídky, na dodatečně zjištěné vícenáklady v této souvislosti nebude brán zřetel;
-      nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady spojené s realizací popsaných prací. V průběhu zpracování

cenové nabídky je zhotovitel povinen provést ocenění ve všech souvislostech vyplývajících z výše uvedených

standardů specifikací stavby a projektové dokumentace včetně technické zprávy a jednotlivých výkresů a tyto

zohlednit v jednotkových cenách jednotlivých položek. Podrobný popis technického řešení je zpracován v technické 
-      dle zvyklostí a pravidel používaných technologií zhotovitelem v případě potřeby uvažovat v rámci nabídkového

rozpočtu se všemi souvisejícími pracemi a náklady, které dle názoru zhotovitele nejsou jednoznačně definovány

v jednotlivých položkách rozpočtu; 
-      pokud dojde k potřebě doplnění výkazu výměr o chybějící položky nebo k rozdílu v množství dílčích položek, tyto

konzultovat se zadavatelem a následně doplnit do samostatné části výkazu výměr;
-      pokud dojde k potřebě návrhu na variantní řešení konstrukčních částí a technologií stavby, tyto konzultovat se

zadavatelem a následně doplnit do samostatné části výkazu výměr včetně jednoznačně stanovené ceny a rozdílu ceny

za blok prací oceněným v předloženém výkazu výměr;
-      v jednotlivých položkách musí být započteny ceny a náklady všech spojovacích, kotevních a doplňkových

materiálů a technik potřebných k provedení dané technologie;
-       nabídková cena musí obsahovat veškeré ztratné prořezem materiálu, případně zakoupením celých balení.



Případné dotazy a upřesnění jsme připraveni v průběhu výběrového řízení zodpovědět a upřesnit. Dotazy je nutné
podávat z důvodu dodržení regulérnosti soutěže prostřednictvím organizátora výběrového řízení písemnou formou.

3.3.        Kontrola úplnosti a správnosti soupisu prací a jeho souladu s projektovou 

dokumentací
Uchazeč je povinen se detailně seznámit se všemi podklady k zakázce, s rozsahem a povahou předmětu plnění a
ověřit, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro realizaci předmětu plnění a
ověřit, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci předmětu plnění
za dohodnutou maximální cenu uvedenou ve své nabídce.V rámci zpracování cenové nabídky uchazeč provede kontrolu projektové dokumentace, její soulad s výkazem
výměr a provede kontrolu ověřením stávajícího stavu stavby na místě samém. Podáním cenové nabídky potvrdí, že
cenová nabídka je předložena kompletní, v cenové nabídce jsou oceněny všechny práce a činnosti, které je nutné
pro dokončení stavby provést a veškeré nejasnosti, technická řešení a konstrukční vazby si vyjasnil v průběhu
přípravy cenové nabídky. V rámci zpracování cenové nabídky si uchazeč prověřil množství a úplnost položek VV a
provedl kontrolu vzorců výkazu výměr a vylučuje možnost součtových a přenosových chyb a nedostatků ve výkazu
výměr. Uchazeč současně ve své nabídce zohlednil i vliv klimatických podmínek a provozních omezení. 



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Jablonec n.Nisou Datum: 16.05.2017

Zadavatel: IČ:

ZŠ Arbesova Jablonec n. Nisou DIČ:

Uchazeč: IČ: 25426842

KECIP, s.r.o., V Zátiší 789, 431 51  Klášterec nad Ohří DIČ: CZ25426842

Projektant: IČ:

STORING s.r.o. Liberec DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 22 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 22 000,00 21,00% 4 620,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 26 620,00

ZŠ Arbesova - přestavba šaten

17x12/1 - Vedlejší a související náklady
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Jablonec n.Nisou Datum: 16.05.2017

Zadavatel: ZŠ Arbesova Jablonec n. Nisou Projektant: STORING s.r.o. Liberec

Uchazeč: KECIP, s.r.o., V Zátiší 789, 431 51  Klášterec nad Ohří

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 22 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 22 000,00

    VRN2 - Přípravné a související práce 22 000,00

      1 - Vedlejší rozpočtové náklady 16 000,00
      2 - Ostatní náklady stavby 4 000,00
      3 - Příépomocné práce 2 000,00

ZŠ Arbesova - přestavba šaten

17x12/1 - Vedlejší a související náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Jablonec n.Nisou Datum: 16.05.2017

Zadavatel: ZŠ Arbesova Jablonec n. Nisou Projektant: STORING s.r.o. Liberec

Uchazeč: KECIP, s.r.o., V Zátiší 789, 431 51  Klášterec nad Ohří

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 22 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 22 000,00

D VRN2 Přípravné a související práce 22 000,00
D 1 Vedlejší rozpočtové náklady 16 000,00

1 K 1.1

Zajištění čistoty staveniště a zejména vnitřních prostor školy, v případě potřeby 

zajištění čištění komunikací dotčených provozem zhotovitele zejména v stup doé 

objektu a chodby

kpl 1,000 8 000,00 8 000,00

2 K 1.2
Odvoz a likvidace odpadů vzniklých při plnění zakázky včetně poplatků ve smyslu 

platné legislativy
kpl 1,000 8 000,00 8 000,00

D 2 Ostatní náklady stavby 4 000,00

3 K 2.1 Výrobní a dílenská dokumentace kpl 1,000 1 000,00 1 000,00

4 K 2.2 Plán organizace výstavby a harmonogram stavby kpl 1,000 500,00 500,00

5 K 2.3

Předání prohlášení o shodě na všechny dodávky, materiály a zařízení a další doklady, 

související s plněním předn´mětu zakázky, které jsou nezbytné ke kolaudačnímu 

řízení a převzetí a předání díla (atesty,revize, certifikáty o likvidaci odpadů)

kpl 1,000 500,00 500,00

6 K 2.4
Provedení celkového úklidu staveniště a likvidace všech zařízení používaných k plnění 

zakázky do jednoho týdne od ukončení plnění předmětu zakázky
kpl 1,000 2 000,00 2 000,00

D 3 Příépomocné práce 2 000,00

7 K 3.1 Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků a majetku při realizaci stavby kpl 1,000 1 000,00 1 000,00

8 K 3.2
Ochrana stávajících konstrukcí geotextilií a PVC ppři provádění prací ve vnitřních 

proístorech
kpl 1,000 1 000,00 1 000,00

ZŠ Arbesova - přestavba šaten
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Jablonec n.Nisou Datum: 16.05.2017

Zadavatel: IČ:

ZŠ Arbesova Jablonec n. Nisou DIČ:

Uchazeč: IČ: 25426842

KECIP, s.r.o., V Zátiší 789, 431 51  Klášterec nad Ohří DIČ: CZ25426842

Projektant: IČ:

STORING s.r.o. Liberec DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 507 500,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 507 500,00 21,00% 106 575,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 614 075,00

ZŠ Arbesova - přestavba šaten
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Jablonec n.Nisou Datum: 16.05.2017

Zadavatel: ZŠ Arbesova Jablonec n. Nisou Projektant: STORING s.r.o. Liberec

Uchazeč: KECIP, s.r.o., V Zátiší 789, 431 51  Klášterec nad Ohří

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 507 500,00

HSV - Práce a dodávky PSV 507 500,00

    1 - Nábytek 504 800,00

    2 - Požární technika 2 700,00

ZŠ Arbesova - přestavba šaten
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Jablonec n.Nisou Datum: 16.05.2017

Zadavatel: ZŠ Arbesova Jablonec n. Nisou Projektant: STORING s.r.o. Liberec

Uchazeč: KECIP, s.r.o., V Zátiší 789, 431 51  Klášterec nad Ohří

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 507 500,00

D HSV Práce a dodávky PSV 507 500,00

D 1 Nábytek 504 800,00

1 K 1 D+ M Šatní dvouskříňka malá komplet 18,000 4 400,00 79 200,00

P

Poznámka k položce:

Šatní dvouskříňka malá, oboustranné provedení, dve skříňky společná záda pevná, rozměr 

500x760x1650, barva BS buk světlý dle vzorníku Kronospan (korpus, dvířka, police), v horní části 

skříňky odkládací deska, spodní deska nad policí bot zaručující možnost posedu, boční desky bloků 

skříněk v barevném provedení dle vzorníku Kronospan color, viditelné hrany opatřeny ABS hranou 

tl. 2mm, spodní odkládací police na boty + zvýšený rám ocelový v barvě RAL, odkládací rošt na 

boty ocelový s antikorozní povrchovou úpravou v práškové barvě, včetně kování dveří, vnitřních 

háčků a zábrany proti vylomení, stavitelné nohy rámu, číslování skříňky na dveřích, zámek FAB + 

3x klíč ke každé skříňce + generální klíč společný pro všechny  skříňky

2 K 2 D + M  šatní čtyřskřínka velká kpl 20,000 8 800,00 176 000,00

P

Poznámka k položce:

D+M Šatní čtyřskříňka velká, oboustranné provedení, dvě dvouskříňky společná záda pevná, vnitřní 

dělení pevné, rozměr 1000x760x1950, barva BS buk světlý dle vzorníku Kronospan (korpus, dvířka, 

police), v horní části skříňky odkládací deska, spodní deska nad policí bot zaručující možnost 

posedu, boční desky bloků skříněk v barevném provedení dle vzorníku Kronospan color, viditeléí 

hrany opatřeny ABS hranou tl. 2mm, spodní odkládací police na boty + zvýšený rám ocelový v 

barvě RAL, odkládací rošt na boty ocelový s antikorozní povrchovou úpravou v práškové barvě, 

včetně kování dveří, vnitřních háčků a zábrany proti vylomení, stavitelné nohy rámu, číslování 

skříňky na dveřích, zámek FAB + 3x klíč ke každé skříňce + generální klíč společný pro všechny 

skříňky

ZŠ Arbesova - přestavba šaten
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

3 K 3 D+ M  šatní dvouskřínka malá kpl 3,000 4 400,00 13 200,00

P

Poznámka k položce:

D+M Šatní dvouskříňka malá, oboustranné provedení, dve skříňky společná záda pevná, rozměr 

500x760x1650, barva BS buk světlý dle vzorníku Kronospan (korpus, dvířka, police), v horní části 

skříňky odkládací deska, spodní deska nad policí bot zaručující možnost posedu, boční desky bloků 

skříněk v barevném provedení dle vzorníku Kronospan color, viditelné hrany opatřeny ABS hranou 

tl. 2mm, spodní odkládací police na boty + zvýšený rám ocelový v barvě RAL, odkládací rošt na 

boty ocelový s antikorozní povrchovou úpravou v práškové barvě, včetně kování dveří, vnitřních 

háčků a zábrany proti vylomení, stavitelné nohy rámu, číslování skříňky na dveřích, zámek FAB + 

3x klíč ke každé skříňce + generální klíč společný pro všechny skříňky

4 K 4 D+ M šatní dvouskřínkavelká kpl 1,000 4 600,00 4 600,00

P

Poznámka k položce:

D+M Šatní dvouskříňka velká, oboustranné provedení, dve skříňky společná záda pevná, rozměr 

500x760x1950, barva BS buk světlý dle vzorníku Kronospan (korpus, dvířka, police), v horní části 

skříňky odkládací deska, spodní deska nad policí bot zaručující možnost posedu, boční desky bloků 

skříněk v barevném provedení dle vzorníku Kronospan color, viditelné hrany opatřeny ABS hranou 

tl. 2mm, spodní odkládací police na boty + zvýšený rám ocelový v barvě RAL, odkládací rošt na 

boty ocelový s antikorozní povrchovou úpravou v práškové barvě, včetně kování dveří, vnitřních 

háčků a zábrany proti vylomení, stavitelné nohy rámu, číslování skříňky na dveřích, zámek FAB + 

3x klíč ke každé skříňce + generální klíč společný pro všechny skříňky

5 K 5 D+ M šatní jednoskřínka malá kpl 66,000 2 200,00 145 200,00

P

Poznámka k položce:

D+M Šatní jednoskříňka malá, rozměr 500x380x1650, barva BS buk světlý dle vzorníku Kronospan 

(korpus, dvířka, police), v horní části skříňky odkládací deska, spodní deska nad policí bot 

zaručující možnost posedu, boční desky bloků skříněk v barevném provedení dle vzorníku 

Kronospan color, viditelné hrany opatřeny ABS hranou tl. 2mm, spodní odkládací police na boty + 

zvýšený rám ocelový v barvě RAL, odkládací rošt na boty ocelový s antikorozní povrchovou úpravou 

v práškové barvě, včetně kování dveří, vnitřních háčků a zábrany proti vylomení, stavitelné nohy 

rámu, číslování skříňky na dveřích, zámek FAB + 3x klíč ke každé skříňce + generální klíč společný 

pro všechny skříňky

6 K 6 D+ M šatní jednoskřínka velká kpl 24,000 2 300,00 55 200,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P

Poznámka k položce:

D+M Šatní jednoskříňka velká, rozměr 500x380x1950, barva BS buk světlý dle vzorníku Kronospan 

(korpus, dvířka, police), v horní části skříňky odkládací deska, spodní deska nad policí bot 

zaručující možnost posedu, boční desky bloků skříněk v barevném provedení dle vzorníku 

Kronospan color, viditelné hrany opatřeny ABS hranou tl. 2mm, spodní odkládací police na boty + 

zvýšený rám ocelový v barvě RAL, odkládací rošt na boty ocelový s antikorozní povrchovou úpravou 

v práškové barvě, včetně kování dveří, vnitřních háčků a zábrany proti vylomení, stavitelné nohy 

rámu, číslování skříňky na dveřích, zámek FAB + 3x klíč ke každé skříňce + generální klíč společný 

pro všechny skříňky

7 K 7
D+ M lavice pro přezouvání 1000x400 výška 420 ocelová konstrukce v barvě RAL, 

vrchní deska dřevěná masivní tl. 25 mm
kpl 11,000 1 900,00 20 900,00

8 K 8
DM lavice pro přezouvání 1500x400 výška 420 ocelová konstrukce  v barvě RAL, vrchní 

deska dřevěná masivní tl. 25 mm
kpl 5,000 2 100,00 10 500,00

D 2 Požární technika 2 700,00

9 K 2.1 D + M PHP práškový P 3 s hasící schopností P 21 A kus 3,000 900,00 2 700,00
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STA

ING
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VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

Metodika pro zpracování 

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz 

výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Výkaz výměr

Kód položky

Zkrácený popis položky

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Provozní soubor

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a 

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

celkové nabídkové ceny uchazeče.



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Rekapitulace stavby



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo
vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150
DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Soupis prací

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Datová věta

Položka typu OST

Položka typu PSV

Ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Provozní soubor

Inženýrský objekt

Základní sazba DPH přenesená

Snížená sazba DPH

Položka typu HSV

Položka typu M

Stavební objekt

Snížená sazba DPH přenesená

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH

Význam


