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Město Rýmařov/ Městský úřad Rýmařov 

Adresa: náměstí Míru 1/230, 795 01 Rýmařov; Odbor regionálního rozvoje, pracoviště: náměstí Svobody 432/5 

Adresát: 
dle rozdělovníku 

Váš dopis zn. 
Ze dne: 
Č.J.: 
Spisová značka: / 

Vyřizuje: 

Telefon: 

MURYXOOT3WLN 

E-mail: 

Datum: 9.07.2018 

Objednávka dodávky stavebně montážních prací stavby: ,,Oprava oplocení areálu SK Jiskra 
Rýmařov, z.s.,, 

Město Rýmařov u Vás objednává provedení stavebně montážních prací stavby - ,,Oprava oplocení 
areálu SK Jiskra Rýmařov, z.s.,., na pozemcích par.č. 1920 a 1921/1 v k.ú. Rýmařov, obec Rýmařov ." 

1. Předmět objednávky: 

Předmětem objednávky jsou stavebně montážní práce opravy oplocení areálu TJ Jiskra Rýmařov, z.s. 
Budou provedeny výkopy jam a betonáž základových patek pro osazení nových ocelových sloupků 
oplocení v počtu 16 kusů, dále dodávka a montáž výplně oplocení z plechu SAT 25 ti. 0,5 mm PES 25 
ve výměře 105,00 m

2 
a dodávka a montáž ocelkové branky š. 900 mmm. Veškeré ocelové prvky 

budou opatřeny dvojnásobným syntetickým nátěrem. Stávající zámečnické konstrukce budou 
v nutném rozsahu demontovány. 

Předmětem plnění se rozumí komplexní provedení prací, úplné a bezvadné provedení všech 
stavebních a montážních prací včetně dodávek všech potřebných materiálů, strojů a zařízení 
nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou 
stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení 
staveniště, bezpečnostní opatření apod.) 

Předmět objednávky je specifikován zhotovitelem oceněným výkazem výměr. 

2. Předmět plnění dále tvoří: 

a) zajištění skládek a deponií, předložení dokladů o nakládání s odpady dle zákona č. 185/2001 Sb., 
likvidace - odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku, 

b) doložení nezbytných dokladů požadovaných k předání a převzetí stavby, zejména: 

• Písemné rekapitulace všech méně/víceprací, změn oproti schválenému rozpočtu, předem 

odsouhlasené investorem, 

c) zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku, 

d) zajištění bezpečnosti práce - ochrany majetku a životního prostředí, 
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e) provedení přejímky stavby, 

f) zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo 
technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení 
předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, péče o nepředané objekty a 
konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd., bezpečnostní pomůcky ve dvou vyhotoveních. 

g) průvodní technická dokumentace, atesty a doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických 
požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, prohlášení o shodě, předepsané 
ochranné a bezpečnostní pomůcky ve dvou vyhotoveních. 

3. Termín plnění: 
Předpokládaný termín předání staveniště (zahájení stavby): 

Dokončení stavby nejpozději do: 

4. Místo plnění: 
Pozemky par.č. 1920 a 1921/1 v k.ú. Rýmařov, obec Rýmařov 

5. Položkový rozpočet: 

9.07.2018 

20.07.2018 

Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu zhotovitele jsou cenami pevnými po celou dobu 
provádění stavby. 

6. Cena stavebních prací : 

- na základě položkového rozpočtu zhotovitele: 182.477,00,-Kl: bez DPH 

7. Splatnost faktur: 

Zadavatel požaduje vystavení faktury po protokolárním předání díla s 30 denní splatností faktury. 

8. Záruční doba: 

Zhotovitel poskytne objednateli záruku za dílo na období 72 měsíců, přičemž záruční doba počíná 
běžet dnem předání řádně zhotoveného díla. 

Kontaktní osoby: 

Zhotovitel: LUDVAS TRADE s.r.o., Celní 561/27, 793 95 Město Albrechtice, IČ: 29390711, DIČ: CZ2939071 

Rozdělovník: 

LUDVAS TRADE s.r.o., Celní 17/561, 793 95 Město Albrechtice 

tel.: +420 554 254 100 

email: podatelna@rymarov.cz 
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