
v'cMovniho schochšté na parce!e č. L207 \/ k.ů. 'joec

Smlouva o dílo
niže uvedené sm/uvn/strany uzav/raj/ tuto smlouvu o dílo (dále jen ,,smlouva") dle § 2586 a násl. zákona

č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku.

,,Oprava venkovního schodiště na parcele č. 1207 v k.ú. Břidličná, obec
Břidličná "

1. Smluvní strany:

1.1. Objednatel:

lČ,
DIČ,

Zastoupení:

Bankovní spojeni:
Tel.:

E-mail:

1.2. Zhotovitel:

o't

Zastoupení:
Bankovní spojeni:

Tel.:
E-mail:

Osoby oprávněné jednat:
ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

Město Břidličná
Nábřežní452, 793 51Břidličná
00295906
CZ00295906
Miroslav Kladníček, starosta města

, ... . . .
a

RÝMSTAV CZ spol. S r.o.
Nerudova 20/1290, 795 01 Rýmařov
253 91810
CZ 253 91 810
Marek Hončík, jednatel

Marek Hončík, jednatel
Marek Hončík, jednatel
František Oravec, stavbyvedoucí
(e-mail: oravec@rymstav.cz, tel:. 73115433 7 )

Zapsán v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, číslo vI. 17936.

2. Předmět smlouvy

2.1. Předmětem této smlouvy o dílo je provedení stavebních prací (současný stav povrchů venkovního
schodiště je v havarijním stavu a hrozí nebezpečí vzniku zraněniosob používajÍcÍ to venkovní
schodiště. V rámci stavebních úprav budou provedeny povrchové úpravy všech stávajÍcÍch
betonových a ocelových konstrukcÍvenkovního schodiště). Rozsah prací je podrobně specifikován v
položkovém rozpočtu zhotovitele ze dne 10.6.2019, který je přIlohou této smlouvy.
Do termínu zahájeni prací předá objednatel veškerá správni stanoviska a rozhodnutí potřebná
pro zahájeni stavby a prováděcí projektovou dokumentaci.

2.2. Případné vícepráce nebo méněpráce, jejichž potřebnost vyplyne oproti nabídkovému rozpočtu
v průběhu prováděni díla, musí být odsouhlaseny oběma smluvními stranami dodatkem k této
smlouvě a zápisem ve stavebním deníku s podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran, a
to před jejich zahájením. Zhotovitel zapíše seznam potřebných vIcepracI do stavebního deníku.
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Objednatel je povinen se k tomuto zápisu vyjádřit ve lhůtě do 3 pracovních dnů. V případě kladného
stanoviska objednatele je možné zahájit provádění víceprací záznamem ve stavebním deníku
objednatelem nebo jeho oprávněným zástupcem, pokud si objednatel nevyžádá vyhotovení
dodatku k této smlouvě. V takovém případě mohou být práce zahájeny až po podepsání dodatku
oběma smluvními stranami.

2.3. Objednatel se zavazuje po řádném plněnIdokončené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

3. Čas a místo plnění

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v nás|edujÍcÍch termínech (při podpisu SOD do 20.6.2019):

Zahájení prací: 1.7.2019

Dokončení prací' 1.9.2019

3.2. Místo plněni: Venkovní schodiště v prostoru mezi obchodními jednotkami na pozemku parč. Č.1207
v k.ú. Břidličná, obec Břidličná

3.3. Objednatel je povinen přistoupit na přiměřené prod|ouženítermÍnu v případě, že:

- dojde z důvodů na straně objednatele k prodlenís předáním staveniště a zahájením prací;
- nelze v pracích plynule pokračovat z důvodů na straně objednatele;
- dojde dle požadavku objednatele k podstatné změně rozsahu prací;

- nelze v pracích plynule pokračovat z důvodů nepříznivých klimatických podmínek, které by měly
vliv na zhoršení nebo nedodržení kvality prováděného díla, nebo by ohrožovaly bezpečnost
zaměstnanců zhotovitele, nebo třetích osob.

3.4. V těchto případech bude nový termín zaznamenán zhotovitelem do stavebního deníku a podepsán
oběma smluvními stranami, pokud si objednatel nevyžádá vyhotovení dodatku k této smlouvě.
ProdlouženI termínu z uvedených důvodů není porušením povinnosti zhotovitele a nepodléhá
ujednáním o smluvních pokutách.

4. Cena díla

4.1. Za provedenídňa dle článku 2.1. této smlouvy o dílo zap|atíobjednate| zhotoviteli cenu:
Cena bez DPH 432 455,54 KČ

Cena vC. DPH 21% 523 271,20 KČ

(Slovy:pětsetdvacettřitisÍcedvěstasedmdesátiednakorunčeskýchadvacet
ha/éřůčeských)

Cena díla je sjednána na základě přiloženého nabídkového rozpočtu zhotovitele, jako nejvýše
přípustná a obsahuje veškeré náklady spojené s úplným dokončením díla včetně veškerých rizik a
vlivů během prováděnídňa.

4.2. Plněni nepodléhá režimu přenesené daňové povinnosti dle §92a, §92e (poskytnutí stavebních nebo
montážních prací), Zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění.

4.3. Sjednaná cena může být změněna pouze za níže uvedených podmínek:
- pokud objednatel bude požadovat provedení prací nebo dodávek, které nebyly předmětem

nabídkového rozpočtu zhotovitele, nebo pokud objednatel vyloučí některé práce či dodávky
z předmětu plnění;

- pokud objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh dodávek než tu, která byla určena
nabídkovým rozpočtem zhotovitele;

- pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednáni smlouvy známy,
a zhotovitel je nezavinil, ani je nemohl předvídat, a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na
sjednanou cenu.
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4.4. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce, nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich
přesný soupis včetně jejich oceněnía tento soupis předložit objednateli k odsouh|asení.

4.5. Vícepráce budou oceněny na základě písemného soupisu vIcepracI, odsouhlaseného oběma
smluvními stranami. Pro práce a dodávky obsažené v původním rozpočtu doplní zhotovitel
jednotkové ceny ve výši, v jaké je uplatnil podle předložených položkových rozpočtů a pokud v nich
práce a dodávky tvořÍCÍ vícepráce nebudou obsaženy, tak zhotovitel doplní jednotkové ceny podle
Sborníků cen stavebních prací vydaných Urs (snížených o 8%), a to pro období, ve kterém mají být
vícepráce realizovány.

4.6. Méněpráce budou oceněny na základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma
smluvními stranami, do kterého doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle
položkových rozpočtů.

5.1.

5.2.

5. Platební podmínky
Daňový doklad je splatný ve lhůtě 30 dnů od jeho doručení objednateli, kdy za dobu pro doručeni se
považuji tři pracovní dny od data odesláni. Daňový doklad bude vystaven po písemném předání a
převzetí díla bez vad a nedodělků. Úhrada bude provedena formou bankovního převodu na účet
zhotovitele uvedený v záhlaví smlouvy.
Platba bude probíhat výhradně v českých korunách (CZK) a rovněž veškeré cenové údaje budou
v této měně.

6. Způsob předáni a převzetí dodávky
6.1. O předáni a převzetí staveniště bude sepsán zápis. V zápise bude popsán stav staveniště s tím, že

staveniště musí být prosto veškerých překážek a práv třetích osob. Objednatel zajistí zdroj vody a
elektrické energie.

6.2. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad provádět
Čištění komunikaci a veřejných ploch včetně přístupových cest užívaných a znečištěných výstavbou,
odstraňovat odpadky a nečistoty vzniklé svou činností, a to v souladu s příslušnými předpisy,
zejména ekologickými a o likvidaci odpadů.

6.3. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržováni
bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, to včetně prostorů zařIzenI staveniště.
Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště do 5-ti pracovních dnů od předáni a převzetí dokončeného
díla.

6.4. Náhrada případných škod způsobených činností zhotovitele objednateli, či třetím osobám, se řIdi
přIslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

6.5. Zhotovitel je povinen vést na stavbě stavebnidenIk S|ouŽÍcÍ jako doklad o průběhu prováděnídňa. Do
stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plněni smlouvy, zejména údaje
o časovém postupu prací, o jakosti díla a zdůvodněni prováděných prací, a o dalších záležitostech, jak
je sjednáno v této smlouvě.

6.6. Dokončené dílo bude zhotovitelem předáno a objednatelem převzato na základě výzvy zhotovitele
doručené objednateli alespoň 2 pracovní dny předem. O předání a převzetí díla bude sepsán ,,Zápis o
odevzdání a převzetí díla" a podepsán odpovědnými zástupci obou smluvních stran. V zápise budou
rovněž uvedeny případné vady a nedodělky, které nebráni řádnému užÍvání díla spolu s uvedením
terminu jejich odstranění.

6.7. Dílo je splněno jeho předáním objednateli. Dílo nesmí obsahovat vady či nedodělky, které by samy o
sobě či v souhrnu bránily nebo ztěžovaly uživánÍdÍ|a objednateli.

7.1.

7. Odpovědnost za vady
Zhotovitel poskytuje na povedené stavební práce záruku v délce 60 měsíců. Záruční doba začíná
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7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

běžet ode dne předáni a převzetí dokončeného díla.
Záruka se nevztahuje na běžné opotřebeni a na mimořádné živelné události.
výslovně se ujednává, že na vady díla vzniklé po předání a převzetí díla způsobené špatnou údržbou
a násilným poškozením se záruka nevztahuje.
Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání. V záruční době odpovídá zhotovitel
za vady, které vznikly porušením jeho povinnosti.
Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly po převzetí způsobeny objednateli neoprávněným
zásahem třetí osoby či neodvratitelnými událostmi.

8. Smluvní sankce
Pokud bude zhotovitel v prodlení proti terminu předání a převzetí díla sjednanému podle bodu 3.1.
této smlouvy o dílo, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý
i započatý den prodlení.
Pokud zhotovitel neodstraní závady vzniklé v záruční době do 30-ti pracovních dnů nebo v jiném
dohodnutém terminu, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 200,- kč za každý i
započatý den prodlenI.
Při prodlení objednatele s úhradou daňového dokladu proti sjednanému terminu je povinen zaplatit
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,02 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.

Ujednáním o smluvních pokutách nenídotčen nárok objednatele na náhradu vzniklé škody.

Strana povinná je povinna uhradit vyúčtovanou pokutu nejpozději do 14 dnů od dne doručení
příslušného vyúČtováni.

9. Závěrečná ustanovení
9.1. Objednatel ručí za správnost zhotoviteli předaných údajů o uložení všech inženýrských sítí a rozvodů

dotčených stavbou dle platných ČSN. Případné přeložky hradí objednatel. Škody, vzniklé činností
zhotovitele v důsledku nesprávných údajů o uloženi vedení inženýrských sÍtÍ a rozvodů předaných
objednatelem nebo i správci sítí nelze vymáhat na zhotoviteli.

9.2. Tuto smlouvu lze měnit nebo zrušit pouze oboustranně potvrzeným smluvním ujednáním, dodatkem
podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran, nebo způsobem sjednaným vtéto
smlouvě. Pokud nebylo ujednáno v této smlouvě jinak, řídí se právni poměry z ni vyp|ývajÍcÍ a
vznikajÍcÍ Obča nským zákoníkem.

9.3. Tato smlouva obsahuje 4 listy + Nabídkový rozpočet, je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž 1
vyhotovení obdrží zhotovitel a 1 vyhotoveni objednatel.

9.4. Obě strany prohlašujI, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy a to svobodně, vážně, určitě
a srozurmtelně.

9.5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu obou smluvních stran.

V Břidličné, dne 18.6.2019

Za objednatel"

,

Starosta

v Rýmařově, dne

Za zhotovitele: 2.Y

;" "í "j
í '

=gůdc
RYMAŘQ',' Nerl/dQvo

Marek Honäk·' 5'5á 212 589

jednatel
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Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: BR02 Oprava venkovního schodiště na parcele Č.1207, Město Břidličná

Zadavatel IČO:

DIČ:

Zhotovitel: RÝMSTAV CZ spol. s r.o. IČO: 25391810

Nerudova 1290/20 DIČ: CZ25391810
795 01 Rýmařov

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 399 986,06

PSV 32 469,48

MON 0,00

vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 432 455,54

Rekapitulace dani "

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základni DPH 21 % . , 432 455,54 CZK

Základní DPH 21 % 90 815,66 CZK

Zaokrouhleni 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 523 271,20 czk

'°"
qO

'Š "" g

>·

.' '?6/'e Z n Ĺ . ÁLdna s/ l;řid\""
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Rekapitulace dáčích částí

Číslo Název Základ pro Základ pro základní DPH celkem Cena celkem °/
sníženou DPH DPH ód

01 Oprava schodiště O 432 456 90 816 523 271 100

01 Oprava schodiště O 427 456 89 766 517 221 99

02 vedlější rozpočtové náklady (VRN) O 5 000 1 050 6 050 1

Celkem za stavbu O 432 456 90 816 523 271 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 Zemni práce HSV 35 012,88 8

2 Základy a zvláštni zakládáni HSV 47 347,92 11

4 Vodorovné konstrukce HSV 6 593,76 2

5 Komunikace HSV 119 588,96 28

62 Úpravy povrchů vnější hsv 132 918,80 31

8 Trubní vedení _ HSV 928,00 O

93 Dokončovací práce inženýrských staveb HSV 17 860,00 4

99 Staveništní přesun hmot HSV 8 086,99 2

783 Nátěry PSV 32 469,48 8

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 31 648,75 7

Cena celkem " 432 455,54 100
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položkový soupis prací a dodávek
S: BR02 Oprava venkovního schodiště na parcele Č.1207, Město Břidličná

O: 01 Oprava schodiště

R: 01 Oprava schodiště

P.Č. Číslo položký
Díl: 1

1 113107510R00

2Í113107515R00
l

3 113108405R00

4 113202111R00

INázev položky , MJ Množství
Zemní práce ' '
Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, m2 38,16000
tloušťka vrstvy' 100 mm
odstraněni stav. konstrukce schodiště : 3,5*2,4"3*2,4"3*2,4"3*2,4"3,4*2,4 38,16000

Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, m2 38,16000
t|oušt'ka vrstvy 150 mm
odstraněni stav. konstrukce schodiště : 3,5*2,4"3*2,4+3*2,4+3*2,4"3,4*2,4 38,16000

Odstraněni podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm m2 50,05680
odstraněni stav. asfaltové plovhy schodiště : 50,05680
3.5"2.4" 3'2.4" 3*2.4" 3"2.4+3.4*2.4+2,306*2.4+2.4*2.651

Vytrháni obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých m 9,60000
s vybouráním lože, s přemistěnM hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek
4*2,40 9,60000

Cen.
Cena s soustava

Cena l MJ Celkem DPH DPH Ceník l platnost
30 012,88 36 315,58

226,00 8 624,16 21,00 10 435,23 822-1 RTS19/1

282,50 10 780,20 21,00 13 044,04 822-1

88,70 4 440,04 21,00 5 372,45 822-1

RTS19/1

RTS19/1

91,00 873,60 21,00 1 057,06j822-1 !RTS19/1

5 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním
vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.
Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 38,16000

6 113188OAO ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 20KM
Odstraněni stav. dlažb ze stupňů schodiště : 0,3*2,4*(12"12"7)*0,05

m2 38,16000 13,00 496,08 21,00 600,26 800-1 !RTS19/| l

38,16000

M3 1,11600 4 300,00 4 798,80 21,00 5 806,55 RTS19/1
1,11600

' Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
7 273323611R00 Beton základových desek železový vodostavebni třídy C 30/37, stupeň vlivu prostředí XD3,

odo|nost prpti korozi způsobené chbridy
bez dodávky a uloženi výztuže
základ schodiště : 2,7*2,4

47 347,92
m3 6,48000 3 465,00 22 453,20

57 290,98
21,00 27 168,37 801-1 RTS19/1

6,48000
Ĺ

8 273351215R00 Bedněni stěn základových desek zřízeni m2 13,20000 945,00 12 474,00 21,00 15 093,54 801-1 RTS19/1
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položkový soupis prací a dodávek

S: BR02 Oprava venkovního schodiště na parcele Č.1207, Město Břidličná

O: 01 Oprava schodiště

R: 01 Oprava schodiště

P.Č Číslo po|ožky Název poIožký MJ Množství Cena l MJ Celkem DPH
svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně
případných vzpěr,
11*2,4*0,5 13,20000

Cen.
Cena s soustava
DPH Ceník l platnost

9j273351216R00 Bednění stěn základových desek o=|ěni ' m2 13,20000 123,50 1 630,20
svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně
případných vzpěr,
Včetně očištěni, vytříděni a uloženi bednícího materiálu.
Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 13,20000 13,20000

21,00 1 972,54 801-1 RTS 19/1

10 273361921rt8 výztuž základových desek ze svařovaných síti průÁěr drátu 8 mm, velikost oka 100/100 mm
včetně distančních prvků
výztuž schodiště : 16*2,4*7,9*0,001

t 0,30336 35 570,00 10 790,52 21,00 13 056,53 801-1 RTS19/1

Díl: 4 Vodorovné konstrukce
11 457311117R00 Vyrovnávací beton beton C 20/25 m3

na vodorovné mostní konstrukci s očištěním podkladních ploch, provedený v předepsaném spádu,
dobetonováni a vyrovnáni stav stupňů v ti. 20-30 mm : 19*2,4"0,03

0,30336

6 593,76
1,36800 4 820,00 6 593,76

1,36800

7 978,45
21,00 7 978,45 821-1 RTS19/1

Díl: 5 Komunikace
12 564831111RT2 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušt'ka po zhutněni 100

mm
16*2,4

13 596291111R00 Řezáni zámkové dlažby tloušťky 60 mm
36,20*2

119 588,96
m2 38,40000 234,50 9 004,80

38,40000

m 72,40000 228,50 16 543,40
72,40000

14 596841111RT2 Kladeni dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic včetně dodávky dlaždic m2 91,22400 615,00 56 102,76
betonových, rozměru 3QR)Q mm, tlWŠt'kV mn Qq |Qže ' cementové ma|tY

komunikaci pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do ti. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost
do 3 m
36,20"2,4"1.05 91,22400

144 702,64
21,00 10 895,81 822-1

21,00 20 017,51 822-1

21,00 67 884,34 822-1

RTS19/1

RTS19/1

RTS19/1
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S: BR02 Oprava venkovního schodiště na parcele Č.1207, Město Břidličná

O: 01 Oprava schodiště

R: 01 Oprava schodiště

položkový soupis prací a dodávek

P.Č. Číslo po|ožky Název položký MJ Množství Cena l MJ Celkem DPH

Cen.
Cena s soustava
DPH Ceník l platnost

15 |597092312RS1 Odvodňovací liniový systém - žlaby z polymerbetonu, s ochranou hran pozinkovanou oceli,
'světlá šířka 200 mm žlab osazený do betonového lože, délky 500 mm, výšky 265-265 mm,
7atižf'ni A 15 FI 1?5 -
beton C 12/15
6

16 597092354RS3 !Odvodňovaci liniový systém - žlaby z polymerbetonu, s ochranou hran pozinkovanou oceli,
lSVět|á šířka 2qo mm kryCi rQšt mřížkový pQziňk. QCCL dé|kY 5QQ mm, -, zatÍženi d 4qq, -
6

kus 6,00000 2 835,00 17 010,00 21,00 20 582,10 822-1 RTS 19/1

6,00000

: kus 6,00000 3 488,00 20 928,00

6.00000

21,00 25 322,88 822-1 RTS19/1

Díl: 62
17 626113OAO

18 62631OAO

Úpravy povrchů vnější
REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 30MM i M2 ;

Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 50,00000

132 918,80 160 831,75
50,00000 1 271,00 63 550,00 21,00 76 895,50| !rts19/1 !
50,00000

19 62641OAO

SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM

Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 50,00000
dobetonováni stav. schodiště : 2,4*(12"12"7)

SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM

Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 50,00000

l M2 ! 124,40000 427,00 53 118,80 21,00 64 273,75 !RTS19/|
50.00000
74,40000

l M2 i 50,00000 325,00 16 250,00 21,00, 19 662,50 |RTS19/1
50,00000

Díl: 8 Trubní vedení
20 871313121RT2 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem včetně dodávky trub hrdlových

D 1GQ mm , t|o|,|št'ky stěnY 4 mm, d¢|kY 500q mm
v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,
2

928,00
m 2,00000 464,00 928,00

1 122,88
21,00 1 122,88 827-1 RTS19/1

2,00000

Díl: 93
21 938444OAO

Dokončovací práce inženýrských staveb
OČŠTÉNĹ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU PŔES 1000 BARŮ

provedeno očištěni (otryskáni) VP do min. 10 mm, předpokládaný rozsah je 100 % plochy.
stav. opěrné zdi podél komunikace : 31,250*1,6

17 860,00 21 610,60
M2 50,00000 357,20 17 860,00 21,00 21 610,60 RTS19/1

50,00000
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položkový soupis prací a dodávek

S: BR02 Oprava venkovního schodiště na parcele Č.1207, Město Břidličná

O: 01 Oprava schodiště

R: 01 Oprava schodiště

P.č. Číslo položky Název položký MJ Množství Cena l MJ Celkem

8 086,99
t 56,55240 143,00 8 086,99

DPH

Cen.
Cena s soustava
DPH Ceník l platnost

Díl: 99 Staveništní přesun hmot '
22 998225111R00 Přesun hmot komunikaci a letišť', kryt živičný jakékoliv délky objektu

vodorovně do 200 m

Díl: 783 Nátěry
23 783101811R00 Odstraněni starých nátěrů z ocelových konstrukci konstrukci těžkých "a", oškrabáním

odstraněni stav. nátěrů zábradlí : 3*30,3*2

9 785,26
21,00 9 785,26j822-1 RTS19/1

l m2 l 181,80000
181,80000

32 469,48
17,60 3 199,68

24 783124220R00 Nátěry ocelových konstrukci syntetické B - ocelové konstrukce střední, jednonásobné " 2x email m2

na vzduchu schnoucí
(včetně nátěrů a souvisjicích dodávek a mteriálú)
Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 181,80000

181,80000 161,00 29 269,80

181,80000

39 288,07
21,00 3 871,61 800-783 RTS 19/ l

21,00 35 416,46 800-783 RTS 19/ l

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
25 97908221 3R00 Vodorovná doprava suti po suchu bez naloženi, ale se složením a hrubým urovnáním na

vzdá|enQst Qq 1 km

26 979082219R00 Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
Příplatek za dalších 19 km dopravy nad 1 km (celková vzdálenost 20km)

31 648,75
t 29,08625 143,10 4 162,24

t 581,72496 10,80 , 6 282,63

t . 29,08625 129,00 3 752,13

38 294,99
21,00 5 036,31 822-1 RTS19/1

27 979087212R00 Nakládáni na dopravní prostředky suti
pro vodorovnou dopravu

28 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti ' t ' 29,08625 600,00 17 451,75

21,00 7 601,98|822-1 IRTS 19/1 ,

21,001 4 540,081822-1 |RTS19/|

21,00 21 116,62j801-3 !RTS19/|

Celkem 427 455,54
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poIožkový soupis pracÍ a dodávek
m W

S: BR02 Oprava venkovního schodiště na parcele Č.1207, Město Břidličná

O: 01 Oprava schodiště

r: 02 vedlějši rozpočtové náklady (VRN)

Cen.
Cena s soustavaP.Č. Číslo po|ožky Název položký MJ Množství Cena l MJ Celkem DPH DPH Ceník l platnost

Díl: 1 Zemni práce 5 000,00 6 050,00
1 03100OAO ZAŔĹZENI STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁZ ks 1,00000 5 000,00 15 000,00 21,00 6 050,00 RTS19/1

eríríimná e IrľI^rm^^í0Án[ A l ľ l _ y"_ .r . . . . . q"y"j""" ° y"yau"y"' }JIUJUNLUVU La[jLe[l| 5[aven]s[e, znzenim pr|pojeK energn k oDjěktum zaňzeni staveniště,
vybudováni případných měřicích odběrných mist a zřízeni, případná příprava území pro objekty zařízeni staveniště
Odstraněni objektů zařízeni staveniště včetně přípojek energii a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízeni
staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízeni staveniště provozováno.
1 1,00000

Celkem 5 000,00
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