
SMLOUVA O DÍLO
č. objednatele: OVal-D/0013/2019

č. zhotovitele:

Smluvní stranV:

Objednatel:
\

Město Rakovník
Husovo nám. 27, 269 18 Rakovník
Zastoupené: PaedDr. Lud'kem Štíbrem, starostou
Bankovní spojení: ČSOB Rakovník
Číslo účtu: 50045004/0300
IČ: 00244309 '·
DIČ: CZ00244309

Lhotovitel: UNISERVIS HAŠEK, s.r.o.
Na Píska 19, 273 01 Žilina, okres Kladno
Zapsaný v obchodním rejtříku Městského soudu v Praze v oddíle C, vložce 64129
Zastoupený: Ing. Miloslavem' Haškem, jednatelem společnosti
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ: 25719980
DIČ: CZ25719980

uzavřely dnešního dne, měsíce a roku dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění, tuto:

SMLOUVUODÍLO

I. Předmět smlouvy a místo plnění

1.1. Název díla: ,,Nová přípojka nn - aquapark Rakovník".
1.2. Místo plnění: nábř. Dr. Beneše, prostranství před městským plaveckým bazénem Rakovník.
1.3. Rozsah prací: ,,Nová přípojka nn - aquapark Rakovník" je podrobně specifikován projektem

z 03/2019 ve stupni DSP a soupisem prací, zpracovaným Uniservis Hašek s.r.o., - projekce, Manž.
Topinkových 796, 272 q] Kladno, č. zak l 18012. Uvedená projektová dokumentace je součástí
zadávací dokumentace a zhotovitel tímto potvrzuje její převzetí v elektronické podobě.

1.4. Podkladem pro uzavření této smlouvy je výzva objednatele vC. zadávací dokumentace (dále také
,,Zadávací dokumentace") ze dne 2. 5. 2019, ve znění jejích případných doplnění v průběhu
zadávacího řízení (např. v souvislosti s vysvětlením Zadávací dokumentace, apod.), k veřejné
zakázce u objednatele pod názvem ,,Nová přípojka nn - aquapark Rakovník" zadávané jako
veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen ,,Veřejná zakázka"), jejíž podmínky byly zapracovány
do nabídky zhotovitele ze dne 03.05.2019 (dále jen také ,,Nabídka") podané v rámci Veřejné
zakázky.

1.5. Činnosti související s realizací stavebních prací:
Zhotovitel je povinen v rámci plnění předmětu díla zajistit veškeré niže uvedené další činnosti
související s realizaci stavebních prací, které jsou zahrnuty v ceně díla dle ČI. II. této smlouvy, a to
zejména:

- zajistit a provést všechna opatření organizačního a stavebně technologického charakteru
k řádnému provedení předmětu díla;

- zajistit po celou dobu realizace stavby funkci odpovědného stavbyvedoucího dle ust. § 153
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), přičemž
každou změnu této osoby je zhotovitel povinen ohlásit objednateli; zhotovitel je povinen
poskytnout objednateli doklady prokazující kvalifikaci příslušné navrhované osoby;

- zajistit zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s platnými právními předpisy;
- zajistit úklid stavby a odstranit zařízení staveniště ke dni předání a převzetí díla objednatelem;
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1.6.

- zajistit čistotu v místě realizace předmětu plnění a v jeho okolí;
- zajistit bezpečnou manipulaci s odpady;
- zajistit odvoz, uložení a likvidaci odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy; '
- zajistit zhotoveni průběžné fotodokumentace provádění díla - zhotovitel zajistí a předá

objednateli průběžnou fotodokumentaci realizace díla v lx digitálním vyhotovení;
- přijmout veškerá opatření k zajištění bezpečnosti lidi a majetku, požární ochrany a ochrany
· životního prostředí;
- zajistit všechny nezbytné zkoušky, atesty a revize podle ČSN a případných jiných právních

nebo tbchnických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno
dosaženi předepsané kvality a předepsaných technických parainetrů díla, a předat veškeré
doklady o provedených zkouškách objednateli; úspěšné provedení nezbytných zkoušek je
podmínkou řádného dokončení díla dle této smlouvý;

- zpracovat a předat objednateli dokumentaci skutečného provedeni díla včetně skutečného
zaměření v souladu s ust. § 125 stavebního zákona, a zvláštními právními předpisy, a to ve 3
vyhotoveních v tiŠtěné podobě a elektronicky na CD/DVD ve formátu DWG a PDF, bude - ii
relevantní. '

- zpracovat či jinak zajistit zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty, prohlášení o shodě a jiné
doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších
předpisů, a tyto doklady předat objednateli, jsou-li relevantní.
Předmět díla zahrnuje všechny práce a dodávky, jež jsou obsaženy v této smlouvě. Dílo též
zahrnuje všechna ostatní související plnění a práce podmiňující řádné dokončení díla,
tzn. veškeré činnosti zhotovitele provedené za účelem zajištění plné funkčnosti díla, kolaudace
díla a parametrů díla stanovených projektovou dokumentaci, to vše na náklad a nebezpečí
zhotovitele.

II. Lhůty a cena díla

2.1. Zhotovitel se za podmínek v této smlouvě uvedených zavazuje dodat a objednatel se za podmínek
v této smlouvě uvedených zavazuje převzít řádně dokončené dílo a zaplatit za něj niže uvedenou
cenu díla. Závazek k dokončení díla se považuje za splněný dnem podpisu předávacího protokolu a
veškeré dokumentace k dílu potřebné bez vad a nedodělků.

2.2. Čas plněni: termín zahájení díla: 27. 5. 2019
termín dokončeni díla: 15. 7. 2019

2.3. Cena díla: Cena bez DPH 1.699.587,- Kč
DPH 21% 356.913,- Kč
Cena vC. DPH 2.056.500,- Kč

2.4. výše uvedená cena se může měnit pouze v případě, dojde-li ke změně rozsahu díla vymezeného
nabídkou v rámci zadávacího řízeni ze strany objednatele, na což si objednatel vyhrazuje právo.
V případě, že bude objednatel dodatečně požadovat větší rozsah dÍlm bude toto řešeno uzavřením
písemného dodatku k této smlouvě odsouhlaseného oběma smluvními stranami.
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III. Staveniště, stavební deník

3.]. Objednatel předá při předání staveniště zhotoviteli prostor staveniště pro provádění prací.
3.2. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a odstranit veškeré

nečistoty a odpady vzniklé v důsledku jeho činnosti při provádění díla. Je též povinen zabezpečit
zařízení staveniště, a to v souladu s jeho potřebami a s dokumentaci předanou objednatelem.
Nebude-li i přes písemnou výzvu zhotovitel toto dodržovat, zajistí tyto práce objednatel a zhotovitel
se zavazuje tyto náklady uhradit (náklady je možné započíst proti zhotovitelem fakturované částce).

3.3. Zhotovitel dnem převzetí staveniště odpovídá za dodržování předpisů, týkajících se bezpečnosti
a ochrany zdraví, protipožárních předpisů a předpisů o ochraně životního prostředí na staveništi.
Zhotovitel je povinen a na svou odpovědnost prokazatelně (písemnou formou) seznámit všechny
pracovníky zhotovitele, kteří se podílejí na realizaci předmětu díla dle této smlouvy, s předpisy
k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků, požární ochrany a hygieny práce podle jejich
profesního zařazení, a to před zahájením prací. Pracovníci zhotovitele jsou povinni zúčastnit se
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seznámení se specifiky staveniště, které bude provedeno písemnou formou odpovědným
pracovníkem objednatele (stavbyvedoucí, popř. mistr). Během provádění prací zhotovitel odpovídá
za znemožnění vstupu nepovolaných osob na staveniště, případně na tu část staveniště, ve které
provádí práce ke zhotovení díla.

3.4. Koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi jmenuje objednatel v případě, že
to vyplývá ze zvláštních předpisů. Zhotovitel je povinen seznámit všechny dotčené poddodavatele se
jrnenováním koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a vytvořit podmínky
pro spolupráci s ním. Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou povinni respektovat podněty, návrhy a
následně 'odstraňovat závady a nedostatky zjištěné koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci na staveništi jmenovaným objednatelem.

3.5. Zhotovitel je pQviňen vést ode dne převzetí staveniště o prováděných pracích stavební deník,
do kterého je povinen zapisovat průběh realizace díla, jakož i další skutečnosti rozhodné
pro provádění díla a plněni svých závazků dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen vést stavební
deník v souladu s ust. § 157 stavebního zákona; stavební deník musí obsahovat zejména tyto údaje:

- Jména a příjmení pracovníků pracujících na staveništi,
- Popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový odstup,
- Dodávky materiálů, výrobků, strojů, zařízení a vybaveni pro realizaci díla a jejich využití,
- Opatřeni provedená v souladu s předpisy o bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany

životního prostředí,
Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění poslední vady dle zápisu o předání a převzetí
díla.

3.6. Zápisy ve stavebním deníku provádějí za objednatele a zhotovitele zástupci pro věci technické
uvedení v této smlouvě. Dále je k zápisu do stavebního deníku oprávněn zpracovatel projektové
dokumentace, technický dozor investora, koordinátor BOZP, orgány státní správy.

3.7. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel, technický dozor stavebníka (dále jen
,,TDS"), koordinátor BOZP, případně zpracovatel projektové dokumentace do stavebního deníku,
musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do dvou pracovních dnů, jinak se má za
to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

IV. Oprávněné osoby

4.1. Zástupci pro věci smluvní:
Za objednatele: PaedDr. Luděk Štíbr, starosta
Za zhotovitele: Ing. Miloslav Hašek, jednatel společnosti
Tito uvedení zástupci jsou oprávněni sjednat změnu smlouvy.

4.2. Zástupci pro věci technické:
Za objednatele: vedoucí odd. RMal

referent odd. RMaj
Investorem určený TDS
Koordinátor BOZP - Rakofire s. r. o.

Za zhotovitele: obchodně-technický ředitel
Tito uvedení zástupci jsou oprávněni jednat pouze ve věcech technických a nejsou oprávněni sjednat
změnu či ukončení smlouvy.

4.3. Zástupce objednatele pro věci technické je oprávněn:
- na základě zápisu do stavebního (montážního) deníku pozastavit práce prováděné zhotovitelem

ke zhotovení díla a vydání pokynu k jejich opětovnému zahájení;
- kontrolovat způsob prováděni díla, zejména dodržování technologických postupů, technických

předpisů a norem, dodržování požadavků na kvalitu díla, apod.;
- provádět kontrolu dodržování příslušných předpisů pracovníky zhotovitele
- provádět kontrolu odborné způsobilosti pracovníků zhotovitele a technické způsobilosti strojů

a zařízeni používaných zhotovitelem při provádění prací;
- vydat pokyn k provedeni dechové zkoušky pracovníků zhotovitele;
- vyloučit pracovníky zhotovitele z místa plnění pro nedodržení příslušných předpisů nebo

ustanovení této smlouvy;
- zastavit používání takových strojů a zařízení, která nesplňují podmínky příslušných předpisů

nebo ustanovení této smlouvy a vyloučit takové stroje a zařízení z místa plnění;
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- vydat pokyn k zastaveni prací zhotovitele pro nedodržení příslušných bezpečnostních předpisů
nebo ustanoveni této smlouvy.

- odsouhlasit soupis provedených prací a odsouhlasení změnových listů týkajících se zrněn
předmětu a rozsahu díla;

- provádět a podepisovat zápisy ve stavebním (montážním) deníku a vyjadřovat se k zápisům
zhotovitele.

4.4. Zástupce zhotovitele pro věci technické (případně stavbyvedoucí a/nebo vedoucí montáži)
zodpovídá za:
- vedenĹ prací prováděných zhotovitelem ke zhotoveni díla;
- vedení stavebního (montážního) deníku, předkládá zástupci objednatele k odsouhlasení soupis

provedených prací eventuálně návrh změnového listu;
- dodržování podmínek provádění díla. ,

V. Předání a převzetí díla

5.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejméně 5 pracovních dnů předem, kdy bude
dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 5 dnů od termínu stanoveného
zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

5.2. Objednatel se zavazuje provedené a dokončené dílo od zhotovitele převzít. Provedeným
a dokončeným dílem se rozumí dílo, které je bez vad a nedodělků, nebo které má pouze drobné vady
a nedostatky nebránící a neomezující kolaudaci a následné neomezené užívání díla. Tyto vady
a nedodělky odstraní zhotovitel bez zbytečného odkladu v termínech dohodnutých s objednatelem
(nebude-li termín sjednán, je zhotovitel povinen odstranit vady do 7 dnů od převzetí díla), přičemž
se objednatel zavazuje, že umožní zhotoviteli pro potřebu odstranění vad a nedodělků přístup do
svých objektů a na svá prostranství. Soupis těchto vad a nedodělků s uvedením termínů jejich
odstranění bude součástí protokolu o předání a převzetí dokončeného díla. ,

5.3. Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo.
5.4. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení:

- technická osvědčeni a prohlášeni o shodě (pokud nebyly předány objednateli v okamžiku dodávky
na místo plhění) a protokoly o provedených zkouškách použitých materiálů a dílů;

- zápisy o prověřeni prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;
- zápisy o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách;
- originál stavebního (montážního) deníku;
- doklady o likvidaci vzniklých odpadů;
- návod obsluhy a údržby dodaných zařízení v českém jazyce;
- dokumentaci skutečného provedení stavby ve třech vyhotoveních a v elektronické verzi na CD;
- další doklady předem vyžádané objednatelem.

5.6. Účastníci této. smlouvy si sjednali, že bez výše citovaných dokladů nelze považovat dílo za řádně
dokončené a schopné k předání a převzetí.

5.7. Před předáním díla bude za účasti zástupců obou smluvních stran provedeno ověření funkčnosti díla
zkušebním provozem a bude provedena instruktáž objednatelem určených zaměstnanců pro obsluhu
díla.

5.8. Zhotovitel vyklidí zařízení staveniště v termínu uvedeném v předávacím protokolu.

VI. Fakturace a platební podmínkV
6.1. Objednatel prohlašuje, že na úhradu výše uvedené ceny díla má v době podpisu této smlouvy

zajištěno finanční krytí.
6.2. Zhotovitel je oprávněn vystavovat faktury za poskytnuté dílčí plnění l x za měsíc. Splatnost faktury

se stanovuje na 30 dnů od data doručení faktury se všemi zákonnými náležitostmi na adresu sídla
objednatele.

6.3. Zhotovitel je oprávněn vystavit konečnou fakturu za poskytnuté plnění po protokolárním předání a
převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků.

6.4. Objednatel je oprávněn vrátit zpět fakturu vystavenou zhotovitelem, která nemá zákonné náležitosti.
V případě vrácení faktury ze shora uvedených důvodů není objednatel v prodlení s úhradou ceny
díla.
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VII. Smluvní sankce

7.1. V případě, že bude zhotovitel v prodlení s předáním řádně dokončeného díla, sjednávají ši smluvní
strany smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla včetně DPH za každý den prodlení, kterou
je Zhotovitel povinen uhradit objednateli.

7.2. V případě prodlení objednatele s úhradou oprávněně vystavených faktur sjednávají si smluvní
strany smluvní pokutu ve výši 0,1% z fakturované ceny díla včetně DPH za každý den prodlení,
kterou je objednatel povinen uhradit zhotoviteli.

7.3. Objednatel je oprávněn započíst nárok na zaplacení smluvní pokuty oproti nároku zhotovitele na
zaplacení sjednané ceny za dílo.

7.4. Splatnost vyú¢tovaných smluvních pokut se sjednává na 30 dnů ode dne doručeni vyúčtování
smluvních pokut.

,.7.5. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost smluvní strany závazek splnit a právo oprávněné
smluvní strany požadovat i náhradu vzniklých škod v plné výši.

VIII. Odpovědnost za vady, záruka a odpovědnost za škodu

8.1. Zhotovitel poskytuje objednateli za provedené dílo záruku v délce 60 měsíců, která počíná běžet
dnem podpisu předávacího protokolu objednatelem i zhotovitelem. Záruka se nevztahuje na vady,
u nichž zhotovitel prokáže, že byly způsobeny objednatelem, třetí osobou nebo nepředvídatelnou
události. V záruční době vyplývají nároky objednatele z obecných ustanovení občanského
zákoníku. Případná reklamace musí být podána písemně do konce záruční doby. Objednatel je
povinen reklamovanou vadu řádným způsobem označit, uvést, jak se projevuje. Na základě
požadavku zhotovitele je objednatel povinen umožnit mu v dohodnutém termínu prohlídku
reklamované vady. Zhotovitel provede odbornou prohlídku nejpozději do 2 kalendářních dnů po
přijetí písemné reklamace objednatele. K podané reklamaci je zhotovitel povinen vyjádřit se
písemně nejpozději do 2 kalendářních dnů ode dne přijetí reklamace. V případě oprávněné
reklamace je povinen v téže době po doruČení reklamace zahájit práce na odstranění vady. Vady
zjištěné v záruční době se Zhotovitel zavazuje odstranit nejpozději do 30 kalendářních dnů od
přijetí reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

8.2. Záruční lhůty na oprávněně reklamovanou část díla se prodlužují o dobu počínající dnem uplatnění
reklamace a končící dnem odstranění vady zhotovitelem, pokud tyto vady znemožňují užívání
předmětu díla nebo jeho části.

8.3. Zhotovitel je povinen během záruční doby na svou odpovědnost a náklady:
- zjištěné vady a nedodělky odstranit, at' již vznikly provedením, dopravou, montáží nebo

použitím nevhodného materiálu nebo z jiného důvodu, za který zhotovitel odpovídá,
- jestliže zhotovitel vady v dohodnutém termínu neopraví, je objednatel oprávněn tyto práce

provést sám nebo pověřit jiný subjekt. Náklady na takto odstraněné vady nese zhotovitel.
.

IX. Všeobecná ustanovení

9.1. Vlastnické právo k předmětu díla je po dobu realizace u zhotovitele a přechází spolu s rizikem
škody na objednatele podpisem protokolu o předání a převzetí díla.

9.2. Zhotovitel je povinen se řídit základními právními předpisy, vždy ve znění pozdějších změn a
včetně předpisů prováděcích, a to zejména (nikoli tedy pouze):
· zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu;
· zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při

práci v pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo
poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy;

· nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu
zdraví při práci na staveništích;

· zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech;
· vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavbu;
· zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně;
· zákon č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší;
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· zákon č. 17/1992 o životním prostředí;
· zákon č. l 14/1992 o ochraně přírody a krajiny;

.· zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých
zákonů;

· zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník;
· české technické normy řady ČSN, ČSN EN, ČSN ISO a další právní předpisy, doporučující

' normy a metodiky vztahující se k předmětu plnění zhotovitele.
ZhotClvite] je povinen zajistit dozor nad dodržováním dotčených právních předpisů a provádět
soustavné kontroly.

9.3. Zhotovitel odpovídá za Škody vzniklé při realizaci díla nebo v souvislosti s ním objednateli nebo
třetím osobám, pokud byly způsobeny z jeho viny.

9.4. Objednatel je oprávněn kontrolovat prováděni díla! zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se
svými povinnostmi, je oprávněn dožadovat se zhotovitele provádět dílo řádným způsobem,
popřípadě ihned odstranit vzniklé vady.

l

X. Závěrečná ustanovení

10.1. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouZe písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci
obou smluvních stran.

10.2. Objednatel i zhotovitel mají právo odstoupit od smlouvy v souladu se zákonem.
10.3. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platností originálu. Po oboustranném podpisu

smlouvy obdrží objednatel i zhotovitel po 2 vyhotoveních smlouvy.
10.4. V případech v této smlouvě výslovně neupravených platí ustanovení občanského zákoníku

v platném znění.
10.5. Tato smlouva podléhá zveřejnění v registru smluv ve smyslu zák. č. 340/2015 Sb., o registru

smluv, v platném znění. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci
obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnein jej Iho zveřejnění v registru smluv. Zveřejněni této
smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.

10.6. Smluvní strany berou na vědomí obecné nařízení o ochraně osobních údajů přijaté Evropským
parlamentém dne 26. 5. 2016, které v ČR nahrazuje zákon Č.101/2000 Sb.

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

10.8. Tato smlouva byla schválena rozhodnutím Rady města Rakovníka dne 15. 5. 2019 usnesením
Č. 382/19.

10.9. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle,
vážně, určitě a srozumitelně, nebyla ujednána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek,
Účastníci této smlouvy po jejím přečtení výslovně prohlašují, že souhlasí s jejím zněním a na
důkaz toho připojuji své vlastnoruční podpisy.

V Rakovníku dne ...:..2 7 "05" 2019 V Žilině dne 22.05.2019

starosta

Zho, el
Ing. M' slav Hašek
jednatel společnosti

UNISERVIS HAŠEK, s.r.o.

Příloha: PI - Oceněný soupis prací
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Dodavatel:
UNISERVIS HAŠEK, s.r.o. ·

Zákazník:
MěÚ Rakovník
Husovo náměstí 27, 269 01 Rakovník

P

Akce: Rakovník -- nová přípojka nn - aquapark
\,

ČÍslo SOUPIS VÝKONŮ Měrná Množství Jednotková cena Cena CZK
pozice jednotka

Poznámka: Veškeré ceny materiálů jsou uvedeny včetně jejich dopravy, montáže, položeni, atd.
P

1 Transformátory, trafostanice 336 032,00

2 rozvaděče, pilíře 344 302,00

3 Kabeláž, výkopy, trasy, zádlažby 1 019 253,00

CELKEM SOUPIS VÝKONŮ 1 699 587,00

1 TmnsfbnnátoŕY, t'afostan/ce

1.1 Transformátor BEZ 630 KVA, 22/0,4kV, 630KVA """ ks 1,00
1.2 Kabel 22-CXEKCY 1x35/16 " " m 15,00
1.3 T-adapter CWS250A 16-95/EGA (24kW) - sel 3ks _ sada 1,00
1.4 Vnitřní koncovka POLT-24C/1XI-L12 včetně ok - set 3ks " " sada 1,00
1.5 Kabelová oka pro CU 240mm2 ks 9,00
1.6 Kabelová oka pro CU 120mm2 ks 3,00
1.7 Svorníkové oko NN min.1(X)OA, pro transformátor 630KVA, 4x otvor _ ks 4,00
1.8 Utěsněni manžet NN kpl 1,00
1.9 Zajištěni pracoviště, beznapět'ový stav, jednání s distributorem _ _ kpl 1,00

Celkem 336 032,00

2 rozvaděče, piiiňe

2.1 ér - Elektroměrový rozvaděč - výplň viz výkresová část kpl 1,00
2.2 zděný pilíř pro elektroměrový rozvaděč ÉR kpl 1,00
2.3 PS01 - Přechodová pojostková skříň - výplň viz výkresová část _ _ kpl 1,00

Zděný pilíř pro přechodovou skříň PS01, barva pláště RAL dle požadavku města. Prostupy do skříně budou
2.4 provedeny a utěsněny prostupy HAUF 7x HSl 90-K2/X se 14ti systémovými viky se smršťovací technikou dle kpl 1,00

průměrů kabeláže ·
2.5 Pojistka nožová PNA02 200a, BG ks 12,00
2.6 pojistka nožová pna02 400a, 9g ks _ 6,00

CELKEM 344 302,00

vykaž vymer
NOVÁ TRASA 1/2



l

Zákazník:
MěÚ Rakovník '
Husovo náměstí 27, 269 01 Rakovník

Akce: Rakovník - nová přípojka nn - aquapark

Číslo SOUPIS VÝKONŮ Měrná Množství Jednotková cena Cena CZK
pozice . jednotka

3 Kabeláž, "ÝkoPYT t'""V, zádľažbV

3.1 výkop kab rýhy ruční, hutnění zához kabelové rýhy š.50 x hl.80, zem. Tř.3 m 6.®
3.2 výkop kab. rýhy ruční, hutnění zához kabelové rýhy š.90 x hl.80, s výskytem ázich inž. Síti, zem. Tt3 m - 2,00
3.3 výkop kab. rýhy ruční, hutnění zához kabelové rýhy š.125 x hl.80, s výskytem cizích inž. Síti, zem. TL3.. m 118,00
3.4 výkop kab. rýhy ruční, hutněni zához kabelové rýhy 5.125 x hl 120. s výskytem cizích inž. Síti, zem. Tř.¥1 m 7,00
3.5 Kabelové lože Š.50 x v.20, PE PAS 300+175 m 6,00
3.6 Kabelové lože š 90 x v.20, PE PAS 300"300"175 m 2,00
3.7 Kabelové lože Š.125 x v 20, PE PAS 300"175"300"300 m 125,00
3.8 Ochranná trubka KORUFLEX 110 m 30,00
3.9 Ochranná trubka HATEFLEX 90 m 12,00

3.10 ,Ochranný PVC kabelový žlab KZ2 , m 630,00
3.11 Kabel I-VY 1x240 uložený v ochmné trubce v zemi nebo volně v TS m 135,00
3.12 Kabel I-VY 1x120 uložený v ochmné trubce v zemi nebo volně v TS m 45,00
3.13 Kabel 1-AYKY 3x240"120 uložený v PVC žjlabu v zemi m 520,00
3.14 Kabel 1-CXKH-V 3x240+120 uložený v ochranné trubce nebo v kabelovém žlabu na stěně m 80,00
3.15 Kabel 1-ČXKH-V 3jx1,5 uložený v ochranné trubce nebo v kabelovém žlabu na stěně m 40,00
3.16 Kabel TCEKFE 12X2X1 uložený v PVC Zjlabu v zemi m 132,00
3.17 Kabel TCEKFE 12X2X1 rezerva ponechaná uvnitř objektu m 45,00
3.18 Certiňkovaná protipožární ucpávka 1 trasa ks 2,00

3.19 Montáž prostupů HAUF 3x HSI 90-K2/X, lx HSI 150-K2/X včetně vrtáni, s osmi $y$témQvými viky se smršt'ovaci kpl 1,00technikou dle průněrů kabeláže
3.20 Odstraněni asfaltové vozovky m2 45,00
3.21 Zemnicí pásek FeZn 30/4 m 51,00
3.22 Štěrk fr 16-32 m3 9,00
3.23 výchozí revize _ _ _ _ kpl 1,00

CELKEM 1 019 253,00

CELKEM SOUPIS VÝKONŮ . 1 699 587,00

,

vykaž vymer
NOVÁ TRASA 2/2



C. Zpráva k zahájení veřejné zakázky malého rozsahu ,,Nová přípojka nn - aquapark
Rakovník"
USNESENĹ382/19
Rada města ·

- bere na vědomí zprávu o posouzeni a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého
. rozsahu: ,,Nová přípojka nn - aquapark Rakovník" včetně pořadí stanoveného komisí pro

hodnocení nabídek:
l. UNISERVIS HAŠEK s.r.o., IČ 25719980, Na Píska19, 273 01 Žilina,

- rozhoduje uzavřít smlouvu o dílo s UNISERVIS HAŠEK s.r.o., IČ 25719980, Na Piska 19,273 01 Žilingí, v navrhovaném mění za cenu l 699 587,- KČ bez DPH,

- pověřuje OSM zajištěním dodavatele energie v předpokládaném termínu od 08/2019,
- bere na vědomí informaci o nutnosti navýšit poloŽku rozpočtu odboru výstavby a investic

,,Rekonstrukce plaveckého bazénu" pro zajištění finančního krytí realizace stavby v roce
2019.

(přijato všemi 6 hlasy)

(15. RM ze dne 15. 5. 2019)


