MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

SMLOUVA O DÍLO č. OČV-SML/238/2020
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném zněni (dále jen "ObčZ")

1.1
Objednatel

Sídlo
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních
b) ve věcech technických
IČ
DIČ
Bankovní spojení
Tel ./email
ID datové schránky
(dále jen „objednatel")

1.2
Zhotovitel

1. SMLUVNÍ STRANY
: Obec Česká Ves

: Jánského 341, 790 81 Česká Ves
: Ing. Petr Mudra, starosta obce
: Ing. Petr Mudra, Ing. Ladislav Cabadaj
: 00636037
: CZ00636037
: Česká spořitelna, a.s., č.ú.: 1905668309/0800
: +420 584459091, mudra@cves.cz
:dy5aqbf

: Pavlacký s.r.o.

: Družstevní 1012, 763 26 Luhačovice
Sídlo
Osoby oprávněné jednat
: Ing. Hynek Pavlacký, jednatel
a) ve věcech smluvních
: Ing. Hynek Pavlacký
b) ve věcech technických
IČO
: 634 72 902
DIČ
: CZ63472902
ČSOB a.s.
Bankovní ústav
Číslo účtu
212651147/0300
+420 777 009 728, pavlacky@volny.cz
Tel./email
4c8sjhn
ID datové schránky
(dále jen „zhotovitel")
(dále také společně jako „smluvní strany")
1.3
Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající
z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho
závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel
současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy
a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto
zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy.
1.4
Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky. Zhotovitelem je dodavatel
po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky. Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření
smlouvy na plnění veřejné zakázky. Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu
stanovené jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.). Položkovým rozpočtem je
zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny
jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro
zadavatelem vymezené množství.

2.1

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje na své nebezpečí a v níže uvedeném termínu provést
a objednateli předat v rozsahu, způsobem a za podmínek sjednaných touto smlouvou dílo:
„Rekonstrukce hřiště ZŠ Česká Ves". Dílem se rozumí kompletní dodávka stavby, specifikovaná
zejména projektovou dokumentací, zadávacími podmínkami veřejné zakázky, zadavatelem předanými
doklady o právu a způsobu provedení stavby a touto smlouvou o dílo.

2.2

Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních
prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení nezbytných pro
řádné dokončení provozuschopného díla, provedení všech činností a služeb souvisejících s dodávkou
stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.
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2.3
Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byl předán projekt a prohlašuje, že se
s projektem jako odborně způsobilý seznámil a prohlašuje, že dílo lze podle tohoto projektu provést
tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel
také podrobně prostudoval soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a na základě
toho přistoupil ke zpracování nabídky. V případě rozporu mezi věcným vymezením díla ve výkresové
části projektu a jeho technických specifikacích a v soupisu prací a dodávek s výkazem výměr, bude
platit vymezení díla v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
2.4
Případné další více/méněpráce, které nejsou/jsou součástí díla a objednatel je bude po zhotoviteli
požadovat provést, budou oceněny na základě dohody mezi zhotovitelem a objednatelem ve
změnovém listě. Pro stanovení cen víceprací budou nejdříve použity jednotkové ceny z cenové
nabídky zhotovitele, které jsou přílohou smlouvy. V případě, že v cenové nabídce obsaženy nejsou,
budou stanoveny na základě dohody obou smluvních stran. Po vzájemném odsouhlasení rozsahu a
ceny změnového listu dojde k realizaci prací, dodávek nebo služeb.
2.5
Případné neprovedené práce, dodávky nebo služby budou zúčtovány v konečné faktuře.

2.6

Zhotovitel a objednatel se dohodli, že dílo bude provedeno tak, že v případě jakýchkoliv pochyb nebo
nejasností nebo různých názorů na výklad ustanovení smlouvy mezi zhotovitelem a objednatelem,
pokud jde o kompletnost a kvalitu díla bude vždy smlouva vykládána tak, že:
•
objednatel je odpovědný za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace,
•
zhotovitel ručí za to, že dílo bude provedeno kvalitně a včas, bude kompletní, funkční,
s vlastnostmi a parametry stanovenými v této smlouvě, a bude způsobilé k řádnému a
trvalému provozování v souladu s jeho účelem.

3. DOBA PLNĚNÍ
Dílo bude provedeno v následujících lhůtách:
a) předání a převzetí staveniště: do 10 (deseti) kalendářních dnů ode dne, kdy bude zhotoviteli
doručena písemná zpráva objednatele dle čl. 11.5 této smlouvy (nabytí účinnosti smlouvy);
b) zahájení stavebních prací: do 5 (pěti) kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště,
c) předání a převzetí díla (dokončení stavebních prací): Zhotovitel předá kompletně provedené
dílo, včetně dokladů uvedených v čl. 6.9 této smlouvy, objednateli nejpozději do 31. srpna
d)

2021.

počátek běhu záruční doby: ode dne protokolárního předání a převzetí provedeného díla.

3.2
Lhůty sjednané dle této smlouvy mohou být, není-li touto smlouvou stanoveno jinak, měněny toliko na
základě souhlasného projevu obou smluvních stran upraveného v dodatku k této smlouvě.
3.3
Nezahájí-li zhotovitel stavební práce ve lhůtě dle čl. 3.2 písm. b) této smlouvy, je objednatel oprávněn
od této smlouvy odstoupit a dále požadovat po zhotoviteli náhradu vzniklé škody a v této smlouvě
sjednané smluvní pokuty.

4. CENA DÍLA

4.1
Za řádně zhotovené dílo v rozsahu podle čl. 2 této smlouvy se smluvní strany v souladu
s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně:
1.974.380,28 Kč (bez DPH)
414.619,86 Kč DPH

2.389.000,14 Kč (včetně DPH)
4.2
Do ceny díla jsou zahrnuty veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle čl. 2. Cena za
realizaci celého díla musí rovněž zahrnovat veškeré náklady na zařízení staveniště a jeho provoz,
dodávku elektřiny, vodné a stočné, odvoz a likvidaci odpadů, poplatky za skládky, náklady na
používání strojů, služby, střežení staveniště, úklid staveniště, přilehlých ploch a vnitřních prostor
dotčených prováděním díla, dopravní značení, náklady na zhotovování, výrobu, obstarávání, přepravu
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zařízení, materiálů a dodávek včetně veškerých správních a místních poplatků, náklady na
schvalovací řízení, převod práv, pojištění, daně, cla, správní poplatky, provádění předepsaných
zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů všech materiálů a prvků a jakékoliv
další výdaje spojené s řádným a úplným dokončením díla.
4.3
Cena je platná po celou dobu realizace díla, tj. až do protokolárního předání a převzetí díla bez vad
a nedodělků. Cena díla obsahuje i náklady související s plněním dohodnutých platebních podmínek.
Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do termínu dokončení
díla sjednaného v této smlouvě.
4.4
Smluvní strany se dohodly, že cenu za dílo dle čl. 4.1 je možné změnit v případě, že:
a) v průběhu realizace díla dojde ke změnám daňových předpisů majících vliv na cenu díla,
b) objednatel bude požadovat vypuštění některých prací z předmětu díla (méněpráce),
c) objednatel bude požadovat změnu technického řešení díla nebo změnu materiálů.
4.5
Za vícepráce se nepovažují náklady vynaložené k dosažení plné funkčnosti předmětu díla. Důvodem
pro změnu ceny díla nejsou plnění zhotovitele, jejíchž provedení bylo vyvoláno jeho prodlením
s prováděním díla nebo které jsou důsledkem vadného plnění zhotovitele nebo z důvodu chyb nebo
nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného
ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1
Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy.
5.2
Provedené práce budou fakturovány zpravidla měsíčně na základě vzájemně odsouhlaseného
soupisu provedených činností.
5.3
Daňový doklad - faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004
Sb., zákon o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel si vyhrazuje právo
před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje
nesprávné cenové údaje. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti.
Opravená faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti.
5.4
Splatnost daňových dokladuje stanovena na 30 dnů od jejich prokazatelného doručení objednateli.
5.5
Úhrada je možná pouze do výše 90 % z celkové ceny, zbývajících 10 % je zádržné. Zádržné bude
vyplaceno po odstranění všech vad a nedostatků, uvedených v protokolu o předání a převzetí díla.

6.1

& ZÁVAZKY ZHOTOVITELE

Zhotovitel je povinen provést dílo, tj. veškeré práce a dodávky kompletně, v patřičné kvalitě a v
termínech sjednaných v této smlouvě a případných dodatcích. Požadovaná výborná kvalita je
vymezena obecně platnými právními předpisy, hygienickými normami a ČSN. Pokud porušením těchto
předpisů vznikne škoda objednateli nebo třetím osobám, nese ji pouze zhotovitel.
6.2
Zhotovitel pořídí fotodokumentaci stávajícího stavu celého staveniště před započetím prací, během
provádění prací a dodávek a po ukončení realizace akce. Fotodokumentaci předá objednateli při
předání díla.
6.3
Zhotovitel se zavazuje převzetím staveniště dodržovat bezpečnostní, hygienické, protipožární a
ekologické předpisy a normy na pracovištích objednatele a přejímá v plném rozsahu za toto
dodržování odpovědnost.
6.4
Zhotovitel se seznámí s riziky na pracovišti objednatele, upozorní na ně své pracovníky a určí způsob
ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.
6.5
Zhotovitel je povinen vést při provádění díla stavební deník a provádět do něj zápisy o všech
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skutečnostech rozhodných pro realizaci díla po celou dobu stavby. Tyto zápisy předloží k vyjádření
objednateli. Za odsouhlasený objednatelem se zápis považuje až od okamžiku připojení podpisu
objednatele; podpis objednatele je účinný vždy pouze pro stránku, na které je umístěn.
6.6
Zhotovitel je povinen po celou dobu výstavby udržovat na staveništi pořádek.
6.7
Zhotovitel je povinen odpady vznikající během provádění díla neprodleně likvidovat v souladu
se zákonem č. 185/2001 Sb., v platném znění a v souladu s prováděcími předpisy, a to na vlastní
náklady. Při předávacím řízení předloží zhotovitel doklady o způsobu likvidace odpadů při stavbě.

6.8

Za všechny škody, které vzniknou při provádění díla jiným zhotovitelům, objednateli, případně třetím
na stavbě nezúčastněným osobám z důvodů nedbalosti nebo úmyslným poškozením pracovníky
zhotovitele, odpovídá zhotovitel, který je také povinen vzniklou škodu uhradit.
6.9
Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. O předání díla a tím o jeho řádném ukončení bude
sepsán a oboustranně podepsán předávací protokol dokončeného díla. Zhotovitel je povinen
připravit a doložit u přejímacího řízení níže v tomto odstavci uvedené doklady, bez nichž nelze dílo
považovat za řádně provedené, dokončené a způsobilé předání:
a) originál stavebního deníku;
b) deník nakládání s odpady, pokud tak plyne ze schválené projektové dokumentace;
c) osvědčení o jakosti - atesty použitých materiálů, prohlášení o shodě, certifikáty;
d) zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;
e) doklad o uložení vybouraných hmot a jiných odpadů;
f) doklad o likvidaci nebezpečných odpadů;
g) návod k užívání stavby (zařízení);
h) revize a záznamy zkoušek;
i) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů;
j) zápisy o vyzkoušení smontovaného zařízení, o revizních a provozních zkouškách;
k) kompletní fotodokumentace z průběhu provádění stavby provedená zhotovitelem (na datovém
nosiči, např. CD apod.);
l)
dokumentaci skutečného provedení díla v případě změn oproti původní projektové
dokumentaci, a to 2x v listinné a 1x v digitální podobě (na CD nosiči ve formátu pdf, .docx,
.xlsx, .dgn, .dwg apod.).
Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

6.10

Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli nezbytnou součinnost při podání žádosti o vydání
kolaudačního souhlasu (pokud bude třeba), zejména doložit všechny potřebné doklady a informace.

7. ZÁRUKA ZA DÍLO

7.1
Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a po dobu běhu záruční
doby vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními českých technických
norem, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje
určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě.
7.2
Zhotovitel odpovídá za vady, vzniklé po předání a převzetí díla, které vznikly porušením právních
povinností zhotovitele, odpovídá též za vady, které mělo dílo v době předání a převzetí, ale které se
projevily až po převzetí (vady skryté) a vady které vznikly neodbornou instalací použitých technologií.
7.3
Záruční lhůta celého díla se počítá ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla, a to v délce
60 měsíců. U dodávek a prací s odlišnou zárukou bude poskytnuta záruční lhůta dle výrobců a
dodavatelů (bude doloženo záručními listy), nejméně však 24 měsíců.
7.4
Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému v projektové dokumentaci nebo
ve smlouvě, popř. má takové vlastnosti, které mít nesmí nebo má takové vlastnosti, které brání
řádnému a efektivnímu užívání díla k účelu, ke kterému je určeno.
7.5
Zhotovitel nastoupí k odstranění reklamované vady nejpozději do 5 dnů od písemného ohlášení této
vady. Dnem písemného ohlášení vady se rozumí den doručení písemného oznámení statutárního
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zástupce objednatele.
7.6
Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá
zhotovitel.
8. SMLUVNÍ POKUTY

8.1

Smluvní strany se dohodly, že:
a)
b)
c)

8.2

zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý i
započatý den prodlení s dokončením a předáním díla v termínu podle čl. 3 této smlouvy.
zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za porušení povinností uložených mu touto
smlouvou, a to za každý jednotlivý případ ve výši 5 000 Kč,
zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za včasné nevyklizené staveniště ve výši
5 000 Kč za každý i započatý den prodlení.

Smluvní strany se dále dohodly, že:
a) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem nastoupení k odstranění
reklamovaných vad v záruční lhůtě ve výši 1 000 Kč za každou vadu a každý i započatý den
prodlení s odstraněním vady,
b) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním reklamovaných vad
v záruční lhůtě ve výši 1 000 Kč za každou vadu a každý i započatý den prodlení,
c) objednatel zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení s úhradou daňového dokladu, předloženého po
splnění podmínek stanovených touto smlouvou, a to ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý
den prodlení.
8.3
Splatnost smluvních pokut se sjednává na 15 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování. Zaplacením
jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy, není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody
způsobené porušením povinností dle této smlouvy.
9. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

9.1

Objednatel je oprávněn:
•
•
•
9.2

kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami, projektovou
dokumentací, příslušnými normami a všeobecnými právními předpisy;
upozorňovat na zjištěné nedostatky;
dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce zhotovitele
není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděného díla, život nebo zdraví, nebo
hrozí-li jiné vážně škody.

Zhotovitel je povinen:
•
•

•

•
•

uchovávat související doklady vztahující se k plnění, které je předmětem této smlouvy po
dobu 10 let od předání a převzetí díla;
poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu
zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (SFDI, MMR ČR, MF ČR,
Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného
orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit
výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a
poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů,
umožnit poskytovateli nebo jim pověřeným osobám provedení kontroly účetní (daňové)
evidence, použití veřejných finančních prostředků a fyzické realizace projektu;
nepodstoupit pohledávky plynoucí z této smlouvy třetí osobě;
poskytnout potřebnou součinnost a koordinovat provádění díla podle požadavků správců
a provozovatelů sítí.

9.3

Smluvní strany se dohodly, že objednatel má právo odstoupit od části plnění nebo celé
smlouvy v případě, že mu na financování díla nebude poskytnuta příslušná dotace. Uvedené
odstoupení nebude spojeno s žádnou smluvní pokutou ani sankcí.
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nebude spojeno s žádnou smluvní pokutou ani sankcí.
10. ZMĚNA OSOBY, PROSTŘEDNICTVÍM KTERÉ BYLA PROKAZOVÁNA KVALIFIKACE

10.1

Pokud má zhotovitel v úmyslu provést změnu jiné osoby, prostřednictvím které prokazoval v zadávacím
řízeni kvalifikaci, je povinen tento úmysl bez zbytečného odkladu oznámit objednateli a zároveň je
povinen předložit objednateli doklady prokazující splnění kvalifikace novou jinou osobou ve stejném
rozsahu, v jakém byla prokazována prostřednictvím jiné osoby v rámci zadávacího řízení, a písemný
závazek nové jiné osoby dle § 83 odst. 1 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných
zakázek.

10.2

Změnu jiné osoby, prostřednictvím které zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je
zhotovitel oprávněn provést jen ve výjimečných případech, a to po předchozím písemném souhlasu
objednatele.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1

Smluvní vztahy vyplývající z této smlouvy se řídí českými obecně závaznými právními předpisy.
Skutečnosti výslovně neupravené touto smlouvou se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění.

11.2

Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky,
jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž
smluvnímu režimu jako tato smlouva.
11.3
Pro výklad smluvních podmínek je rozhodující toto pořadí dokumentů:
a) smlouva,
b) nabídka zhotovitele.
11.4
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení obdrží
objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.
11.5
Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran nebo osobami jimi
zmocněnými. Smluvní strany se s ohledem na zajištění financování realizace předmětu díla dohodly na
odložení účinnosti smlouvy. Objednatel poté, co bude mít zajištěno v plné výši finanční krytí na
realizaci díla bude do 5 (pěti) pracovních dnů písemně informovat zhotovitele. Okamžikem doručení
této písemné zprávy zhotoviteli nabývá tato smlouva účinnosti. Tato smlouva zanikne (veškeré závazky
z ní plynoucí pozbudou platnosti), nenabude-li účinnosti do 30.06.2021,

11.6

Přílohou této smlouvy je položkový rozpočet.
11.7
Doložka platnosti právního jednání: Záměr uskutečnit toto právní jednání byl schválen usnesením Rady
obce Česká Ves dne 29.09.2020, usn. č. H[l5.
V České Vsi dne: 30.09.2020

V Luhačovicích dne: 30.09.2020

OBEC

790 81 ČESKÁ VES

PAVLACKÝ s.ro

Orustevn/ 1012. 763 26 LuWovfc*
PJČ: CZ63472902
Tel,. 577134 444, F»x 577 1 58444
Mob.: 777009 728
$

Za objednatele:
Ing. Petr Mudra, starosta

o dik)

Rtd:-.

?*.

'•

Za zhotovitele:
Ing. Hynek Pavlacký, jednatel

t

}■

-iy..

ft / ft

REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:
KSO.

Místo

2020/02

Rekonstrukce hřiště základní školy Česká Ves
cc-cz.

Česká Ves

Datum:

12. 2. 2020

Zadavatel:
Obec Česká Ves

IC:
DIČ:

00636037
CZ00636Q37

Zhotovitel:

IC:
DlC:

Projektant:

IC:
DIČ

Zpracovatel:

I. >

IC:
DIČ:

Poznámka.
soupis prací je sestaven s využitím cenove soustavy uks. položky, ktere pocnazi z teto cenove soustavy, jsou ve Sloupci cenová
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovni příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky
použiti těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.esurs.cz sekce Cenové a technické oodminkv.
Cena bez DPH
DPH základní
snížená

Cena s DPH

1 974 380,28
Sazba daně
21,00%
15.00%

Základ daně
1 974 380,28
0,00

Výše daně
414 619,86
0,00

CZK

2 389 000,14
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód:

2020/02

Stavba:

Rekonstrukce hřiště základní školy Česká Ves

Misto

Česká Ves

Datum:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Obec Česká Ves

Projektant:
Zpracovatel:

Popis

Kód

Cena bez DPH [CZK]

Náklady stavby celkem
2020/02

12. 2. 2020

Rekonstrukce hřiště základni školy Česká Ves

Strana 2 z 2

Cena s DPH [CZK]

1 974 380,28

2 389 000,14

1 974 380,28

2 389 000,14

Typ

STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce hřiště základní školy Česká Ves

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

12.2.2020

Zadavatel:
Obec Česká Ves

IČ:
DIČ:

00636037
CZ00636037

Zhotovitel:

IC:
DIČ:

Projektant;

IC.
DIČ:

Zpracovatel:

IC:
DIČ:

Česká Ves

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS
ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezujíc!
popis a podmínky použití téchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny
přímo v soupisu práci, jsou neomezeně dálkové k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce
Cenové a technické podmínky.

1 974 380,28

Cena bez DPH

dph

základni
snížená

Cena s DPH

Základ dané
1 974 380,28
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

v
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CZK

/

Výše dané
414 619.86
0,00

2 389 000,14

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba;

Rekonstrukce hřiště základní školy Česká Ves

Místo:

Česká Ves

Datum:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Obec Česká Ves

Projektant:
Zpracovatel.

Kód dílu - Popis

12.2.2020

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 974 380,28

HSV - Práce a dodávky HSV

1 950 880,28

1 - Zemní práce

54 994,50

5 - Komunikace pozemní

1 756 330,20

9 - Ostatní konstrukce a práce, bouráni

68 203,13

997 - Přesun sutě

68 869,65

998 - Přesun hmot

2 482,80

VON - Vedlejší a ostatní náklady

23 500,00

VRN11 - VEDLEJŠÍ NÁKLADY STAVBY
vrn91

20 000,00

- ostatní náklady stavby

3 500,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce hřišté základní školy Česká Ves

Místo:

Česká Ves

Datum:

Zadavatel:

Obec Česká Ves

Projektant:

Zhotovitel:
PČ Typ

12. 2. 2020

Zpracovatel:
Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Náklady soupisu celkem
d

D

Práce a dodávky HSV

1

Zemní práce
Odstranění polyuretanového sportovního povrchů z
multisoortovního hřiště
Vytrháni obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot
na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na
dpnrsvni orosiředek záhonových

K 113102211x

2

K
D

3

113204111
5

K 59800a

4

K 59800b

5

K 59900a

6

K 59900b

7

K 59901b

1 950 880,28

Komunikace pozemní
Vyčištěné stávajícího betonového podkladu od zbytků a
.omytí DOvrchu tiskovou vodc.u_ ....
Nátěr stávajícího betonového povrchu penetraci
(adhezní můstek)
D+M vyróvnávka podkladní vrstvy a lokální vysprávky
olochv podkladním oolvuretanovým oranulátem
D+M doplnění vrstvy polyuretanovým granulátem 40
.®m oo Yv.mšmě obrubníků........................._ _
D+M sportovní povrch polyuretanový jednovrstvý
vodopropustný z barevného TPV granulátu tloušťky 13
mm určený na školní/obecní hřiště, tenis, kurty,
házenou.

54 994.50
m2

1 051,900

30,00

31 557,00

312.500

75,00

23 437,50 I

m2

1 051,900

30 00

31 557,00

m2

1 051.900

50.00

52 596.00

m2

841,520

100,00

84 152,00

m2

78.120

150,00

11 718,00

m2

232,300

1 478,00

343 339,40

1 478,00

1 211 368.80

m

1 756 330,20

TPV: Vulkanizovaný termoplast. Homogenní (jednofázový) plně
zesíťovaný termosetový elastomer se zvýšenou UV stabilitou.

w

Polyoiefinový kopoiymer vytvrzený peroxidem s
nerozpojitelnými síťovými vazbami Barevné pryžové granule
bez obsahu
polypropylénu či ERDM. frakce 1-4 mm pro povrchy sportovišť
a hřišť a 0.5 - 1,5 mm pro nástřiky
Požadavky na mechanické vlastnosti granulátu:
Hustota min. 1,55 kg/dm3. tvrdost A 65. obsah polymerů > 20
%. pevnost v tahu > 3.0 MPa, prodlouženi při přetržení > 400
%,
vodo-propustnost die EN 1487
232.3
Součet

w

w
w
w
w
w
w
8

K 59901a

barva RAL 3016 červená

w

232.300
232.300

D+M sportovní povrch polyuretanový jednovrstvý
vodopropustný z barevného TPV granulátu tloušťky 13
mm určený na školni/obecní hřiště, tenis, kurty.

bŘ?moíi....

w

819,600

......

TPV: Vulkanizovaný termoplast. Homogenní (jednofázový) plné
zesiťovaný termosetový elastomer se zvýšenou UV stabilitou.
Polyoiefinový kcpolymer vytvrzený peroxidem s
nerozpojitelnými síťovými vazbami. Barevné pryžové granule
bez obsahu
polypropylénu či EPDM, frakce 1-4 mm pro povrchy sportovišť
a hřišť a 0,5 - 1,5 mm pro nástřiky.
Požadavky na mechanické vlastnosti granulátu:
Hustota min. 1,55 kg/dm3. tvrdost A 65, obsah polymerů > 20
%, pevnost v tahu > 3.0 MPa. prodlouženi při přetrženi > 400
%.
vodo-propustnosí die EN 1487
819,6
Součet

w
w
w
w
w
w
_vv

819.600
B1S.600

9

K 59902a

D+M skok daleký odrazové prkno AL pouzdro

kus

2,000

1 500.00

3 000,00

10

K 59902b

D+M skok daleký odrazové prkno s výméným prvkem

kus

2,000

9 300,00

18 600,00

_9

D

11
12

K

916231213

M 59217001
w

13

Ostatní konstrukce a práce, bouráni
Osázeni chodníkového obrubníku betonového še
zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou
maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do
lože ? hptnm i nrosíAbo
obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm

K 997013211
K

997013509

w~

15

K 997013631
w

m

312,500

150 00

46 875,00 CS ÚRS 2020 01

m

328,125

65.00

21 32813 CS ÚRS 2020 01

328,125

Přesun suté
Vriiťroštavehíštňi doprava suti á vybouraných hmot
vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly

68 869.65

wškv do 6 m.. r.

14

68 203.13

312,5*1.05 'Přepočtené koeficientem množství

997

D

Cenová soustava

1 974 380,28

HSV

1

Cena celkem [CZK]

Odvoz suti a vybouraných hmot ňa skládku nebo
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k
ceně za.každv.další i zaDočatvLl.km nřes i km

t

29,300

65,00

1 904.50 CS ÚRS 2020 01

t

175.800

180,00

31 644,00 CS ÚRS 2020 01

250,00

3 735 75 CS ÚRS 2020 01

175,800

29,3*6 'Přepočtené koeficientem množství

Poplatek za u.oženi stavebn-no odpadu na skládce
(skládkovné) směsného stavebního a demoličního

zatříděného .do Katatoou odoa.du ood kódem 12 09 04
29,3*0.51 'Přepočtené koeficientem množství

t
—
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14.943
14.943

PČ Typ
16

Kód

K 997013814
w

D
17

998
K 998222012

D
D

Přesun hmot
Přesun hmot pro tělovýchovné plochy dopravní
vzdálenost do 200 m . ..

MJ
t

Množství
14.357

J.cena [CZK]
2 200,00

Cena celkem [CZK]

31 585,40 CS ÚRS 2020 01

2 482,80
t

49,656

50,00

2 482,80 CS ÚRS 2020 01

Vedlejší a ostatní náklady

VRN11

VEDLEJŠÍ NÁKLADY STAVBY
Náklady zhotovitele související se zajištěním provozů
nutných pro provádění díla - zařízení staveniště.
Náklady zhotovitele související se zajištěním provozů
nutných pro orovádění díla - ostatní zařízení a oráče
Náklády zhotovitele související se zajištěním provozů
nutných pro provádění díla - likvidace zařízeni
staveniště

soubor

1,000

10 000,00

10 000,00

soubor

1,000

5 000.00

5 000,00

soubor

1.000

5 000,00

5 000,00

OSTATNÍ NÁKLADY STAVBY
Náklady na vyhotoveni dokumentace skutečného
Drovedeni stavbv
Náklady na označení stavby - velkorozměrová tabule
umístěná na viditelném místě oo celou dobu stavbv

soubor

1.000

1 000.00

1 000,00

soubor

1,000

2 500.00

2 500,00

K VRN11-01

19

K VRN11-02

20

K VRN11-03
VRN91

21

K VRN91-51

22

K VRN91-71

Cenová soustava'--

14.357

VON

18

D

Popis
Poplatek zá uloženi stavebního odpadu na skládce
(skládkovné) z izolačních materiálů zatříděného do
Kata mou odoadů pod kódem 17 06 04 .
29.3*0.49 “Přepočtené koeficientem množství

23 500,00
20 000,00

3 500,00
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