
Statutární město Ostrava

Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky Sm '0uva

llllllllllllllllllllIlllllllllIllllllllllll
OVGGPGGSQSPD

SMLOUVA o DÍLO

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1.

Smluvní strany

Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

se sídlem: Přemyslovců 63, 709 36 Ostrava-Mariánské Hory

zastoupeno: Ing. arch. Lianou Janáčkovou, starostkou

IČ: 00845451 ev.č. 10

DIČ: cz00845451

osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizačních:

ing. Martina Gelnarová, tel.: 606 621 999, e-mail: gelnarova©marianskehory.cz

(dále jen „Objednatcl“)

a

JKJ zempra s.r.o.

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 53480

se sídlem: Stěbořice — Jamnice 64, 746 01 Opava

zastoupena: Jiřím Kramným

IČ: 29442192

DIČ: CZ29442192

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

čísloúčtu: 2921253319/0800

osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizačních:

Jiří Kramný, Jiří Kramný ml.

Ing. Eduard Brož

(dále jen „Zhotovitel“)

11.

Základní ustanovení

l, Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy a taktéž oprávnění

k podnikatelské činnosti jsou v souladu s právní skutečnosti v době uzavření smlouvy.

Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé

smluvní straně. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není

nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.
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Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I odst. 2 této smlouvy je bankovním

účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb.. o dani z přidané hodnoty, ve znění

pozdějších předpisů (dále jen „„zákon o DPH“). Vpřípadě změny účtu Zhotovitele je

zhotovitel povinen doložit vlastnictvi k novému účtu. a to kopií příslušné smlouvy nebo

potvrzením peněžního ústavu; nový účet však musí být zveřejněným účtem ve smyslu

předchozí věty.
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Smluvní strany prohlašují. že osoby podepisující tuto smlouvu jsou ktomuto úkonu

oprávněny.

4. Zhotovitel prohlašuje. že je odborně způsobilý kzajištění předmětu plnění podle této

smlouvy.

III.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo spočívající

v provedení díla „Stavební úpravy vnitřního dvoru u budovy Domu s pečovatelskou

službou na ul. Gen. Hrušky v Ostravě-Mariánských Horách“ (dále jen „dílo“) Dílo

bude provedeno v rozsahu a souladu s požadavky podmínkami, specilikacemi a ostatními

údaji a informacemi obsaženými v:

a) této smlouvě ajcjích přílohách_

b) Zadávací dokumentaci, poskytnuté zhotoviteli v průběhu výběrového řízení_

c) obecně závazných právních předpisech a technických normách vztahujících se k Dílu

a/nebo k jeho jednotlivým částem či prováděným výkonům.

2. Součástí předmětu plnění jsou rovněž činnosti související a nutné pro úplnou, funkční a

bezvadnou realizaci díla, zejména:

- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického

charakteru k řádnému provedení předmětu díla,

- vybourání stávajících skladeb původního povrchu, včetně zabudovaných květináčů,

- realizace nově zpevněné plochy„ včetně podkladních vrstev a zřízení nové děšťové

kanalizace pro odvedení vody ze střešního svodu do uliční vpusti,

- zajištění likvidace odpadu a demontovaneho materiálu, jeho odvoz a uložení na řízenou

skládku nebo jiná jeho likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o

změně některých dalších zákonů. ve znění pozdějších předpisů a doložení dokladu o této

likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu,

- uvedení navazujících ploch do původního stavu po ukončení realizace díla,

- zajištění odstranění zařízení staveniště ke dni předání a převzetí díla Objednatelem,

3. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu sjednanou v čl. V., odst. 1. této smlouvy.

4. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle smlouvy není plněním nemožným

a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel prohlašuje,
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že prozkoumal místní podmínky na staveništi a že práce mohou být dokončeny způsobem a

v termínech stanovenými touto smlouvou.

IV.

Čas a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

a) termín zahájení plnění díla: nejpozději do 3 dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy,

b) termín dokončení plnění díla nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne nabytí

účinnosti SOD

2. Místem plnění je: ul. Šimáčkova v Ostravě-Mariánských Horách

V.

Cena díla a platební podmínky

l. Cena za dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

 

 

 

 

Část (součást) dfla Cena celkem bez DPH (v Kč)

Cena celkem za dílo bez DPH 117 868 Kč

DPH 21% 24 752 Kč

Cena celkem za dílo vč. DPH 142 620 Kč    
DPH bude účtována ve výši určené podle právních předpisů platných ke dni uskutečnění

zdanitelného plnění.

2. Cena díla byla stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele, jež tvoří přílohu č. 1 této

smlouvy a je platná po celou dobu provádění dila.

3. Cena díla bude objednatelem uhrazena na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“)

vystaveného zhotovitelem po řádném dokončení a předání díla objednateli. Faktura bude

mít náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani zpřidané

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a náležitosti obchodní listiny stanovené § 435

občanského zákoníku. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro

daňový doklad bude zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:

a) č. smlouvy objednatele,

b) údaje o objednateli:

Zákazník:

Statutární město Ostrava
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Prokešovo náměstí 1803/8

729 30 Ostrava - Moravská Ostrava

Příjemce:

městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

Přemyslovců 224/63

709 36 Ostrava — Mariánské Hory

IČO: 00845451

DIČzCZOO84545

0) předmět smlouvy

d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno a to vsouladu súdaji

uvedenými v čl. I. této smlouvy.

e) lhůtu splatnosti faktury dle odst. 4 tohoto článku této smlouvy_

i) označení osoby, která fakturu vyhotovila. včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu.

4. Lhůta splatnosti je dohodou smluvních stran stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne

doručení faktury objednateli.

5. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé

smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:

a) nebude-li faktura obsahovat některou zákonnou nebo smluvní náležitost nebo bude-li

chybně vyúčtována cena za dilo,

b) budou-li vyúčtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly odsouhlasený

objednatelem_

c) bude-li DPII vyúčtována v nesprávné výši.

Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu

vystavením nové faktury. Vrátí—li objednatel vadnou fakturu ZhotovitelL přestává běžet

původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opčt ode dne doručení nově vyhotovené

faktury objednateli.

6. Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je

objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu

samotné DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona

o DPH. Zaplacením částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacením

ceny bez DPH zhotoviteli je splněn závazek objednatele uhradit sjednanou cenu.

7. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky zúčtu

objednatele.

VI.

Způsob provádění Díla

1. Zhotovitel provede a dokončí dílo v rozsahu. kvalitě a čase stanovených smlouvou a jejími

přílohami a řádně dokončené Dílo předá Objednateli v souladu s čl. VIII. této smlouvy.

2. Zhotovitel je povinen provádět dílo odborně a s potřebnou péčí, důkladností a odborností,

v souladu se svými povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy, jejich příloh, platných

lift, ŠŠŠ. T ' ;: „fa. '; f," ..?-“\ I II
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technických norem a obecně závazných právních předpisů a příkazy Objednatele.

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na skutečnosti mající vliv na plnění

smlouvy, a to bez zbytečného odkladu. nejpozději následující pracovní den poté, kdy

příslušná skutečnost nastane nebo Zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Zhotovitel je

povinen upozornit Objednatele zejména na:

a) nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu

objednatelem k provedení díla, jestliže takovou nevhodnost zjistí; z upozornění musí

zcela zřejmě vyplývat, že použití takové věci či splnění takového pokynu může mít

za následek nemožnost dokončení díla nebo vadu/y dokončeného díla. Jestliže

zhotovitel tuto svou povinnost splní, neodpovídá za nemožnost dokončení díla nebo

vadu/y dokončeného díla. Nesplní — li Zhotovitel povinnost uvedenou v tomto odstavci

tohoto článku této smlouvy, odpovídá za vady díla způsobené použitím nevhodných

věcí, předaných mu Objednatelem nebo pokynů daných mu Obj ednatelem,

b) skryté překážky týkající se místa plnění, znemožňující provést dílo dohodnutým

způsobem; Zhotovitel je povinen předložit objednateli spolu supozomčním návrh

na změnu díla.

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele dle odst. 3. tohoto článku této smlouvy

zásadně před započetím příslušných prací. Nestane — li se tak, nevznikají mu v souvislosti

s nevhodnou povahou věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu

objednatelem žádné nároky.

Veškeré škody způsobené zhotovitelem objednateli i třetím osobám je povinen tento

nahradit.

Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku dle této smlouvy bude mít

na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem

objednateli i třetí osobě vsouvislosti sjeho činností sminimálním limitem pojistného

plnění v hodnotě ceny díla.

VII.

Staveniště

Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději do čtrnácti (14) kalendářních dnů po

nabytí účinnosti smlouvy. 0 jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany zápis.

Elektrickou energii a další média odebraná při provádění díla hradí zhotovitel.

Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vyčistit staveniště do sedmi (7) dnů od provedení

díla dle čl. VIII. této smlouvy. Nevyklidí-li Zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je

objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou na náklady zhotovitele.

Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru

staveniště, za bezpečný přístup na stavbu, za dodržování bezpečnostních, hygienických

a požárních předpisů, včetně prostoru zařízení staveniště, a za bezpečnost provozu

v prostoru staveniště.

Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad

odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činnosti, a to v souladu spožadavky
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uvedenými v projektové dokumentaci a příslušnými předpisy, zejména ekologickými

a o likvidaci odpadů.

VIII.

Provedení díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním

objednateli. Dílo se považuje za řádně a včas dokončené, bylo — li provedeno v souladu

s touto smlouvou aje způsobilé sloužit svému účelu.

2. O předání díla sepíše zhotovitel protokol, který bude obsahovat:

a) označení díla.

b) označení Objednatele a Zhotovitele díla,

0) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků,

d) předmět smlouvy

e) prohlášení objednatele, že dílo přejímá (nepřejímá),

f) datum a misto sepsání protokolu.

g) jmc’na a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.

U
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Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele okamžikem podpisu předávacího

protokolu občma smluvními stranami, za předpokladu, že dílo nevykazuje žádné vady či

nedodělky, jinak až podpisem protokolu o odstranění všech vad a nedodělků oběma

smluvními stranami, nedohodnou _ li se smluvní strany píscmnčjinak.

lX.

Záruka za jakost a práva 1 vadného plnění

l. Dilo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě,

příslušným právním předpisům, platným technickým normám nebo jiné dokumentaci

vztahující se kprovedení díla nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno

aprovedeno.

2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce 36 měsíců.

Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po předání díla.

4. Veškeré vady díla je objednatel povinen oznámit zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté,

kdy vadu zjistil.

5. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 3 dnů ode dne doručení oznámení

o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě havárie započne

sodstraněním vady neodkladné, nejpozději do 24 hodin od doručení oznámení o vadě.

Nezapočne-li zhotovitel s odstraněním vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn

zajistit odstranění vady na náklady zhotovitele třetí osobou, a to i bez souhlasu zhotovitele.

Vada bude odstraněna nejpozději do 5 dnů ode dne doručení oznámení o vadě, v případě

havárie nejpozději do 48 hodin od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany

nedohodnou písemně jinak.
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6. Zhotovitel je povinen při záručních opravách používat vždy nové a originální náhradní

díly.

X.

Sankční ujednání

1. Smluvní strany se dohodly na tom, že poškozená strana je oprávněna se domáhat náhrady

škody v rozsahu převyšujícím jakoukoliv smluvní pokutu, sjednanou v rámci této smlouvy,

kterou bylo postiženo porušení téže smluvní povinnosti, v jehož důsledku škoda vznikla.

Podmínky odpovědnosti za škody se řídí obecnou úpravou občanského zákoníku.

2. V případě prodlení zhotovitele oproti dílčím termínům pro řádné provedení díla dle čl. IV.,

odst. 1. této smlouvy, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli a zhotovitel je povinen

uhradit smluvní pokutu ve výši 300 Kč za každý i započatý den prodlení.

3. Pro případ prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo, sjednávají smluvní strany úrok

z prodlení ve výši 300 Kč za každý i započatý den prodlení.

4. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Uhrazením nebo

vyúčtováním smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody V plné výši.

5. Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních pokut je přiměřená významu

zajištěné právní povinnosti.

XI.

Závěrečná ujednání

]. Změnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků,

které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy

apodepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. To neplatí, pokud se jedná o údaje

uvedené včl. I. této smlouvy, v takovémto případě bude při změně údajů postupováno

v souladu s čl. II., odst. 1 . této smlouvy.

2. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Obě smluvní strany souhlasí, že smlouva se uveřejní v plném rozsahu podle zákona č.

340/2015 Sb., O registru smluv a tuto povinnost splní objednatel. Smluvní strany výslovně

souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy také na oficiálních webových stránkách

statutárního města Ostrava, městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky

mm:mgriamskchorv.ng anebo na jiných stránkách určených ke zveřejňování smluv

uzavřených statutárním městem Ostrava, městským obvodem Mariánské Hory a Hulváky, a

to včetně všech případných příloh a dodatků. Tyto stránky jsou trvale veřejně přístupné a

obsahuji údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení

smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené

v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení

právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmín

.Po l‘" :— “.“—.,!, . , *:; run “'- q.” r.
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4. Smlouvu je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno
\ yholovcní.

5. Smluvní strany nejsou oprávněny postoupit práva, povinnosti a závazky smlouvy třetí
osobě nebo jiným osobám bez předchozího souhlasu druhé smluvní strany.

6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně
a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly
o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

7. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha A: Cenová nabídka

XII.

Doložka platnosti právníhojednání

Doložka platnosti právního jednání dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení) ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření této smlouvy rozhodla Rada městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky
na své 58. schůzi konané dne 2.5.2017 pod usnesením č. l902/RMOb—MH/14l8/58.

Ostrava, dne
Ostrava, dne

J KJ zempra s.r.o.

"
SČ 746 01

Stěbonce - Jamnlce 64. P

- C: 0229442192  

  

  

     Ing. arch. , , una Janáčková
lř'l Kramný

I

starostka
jednatel

,

z,.. „„
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,ioha A

CENOVA NABIDKA

Rozpočet
Rekonstrukce dvoru JKSO

Objekt Název objektu
SKP

Rekonstrukce dvoru Měrná jednotka

Stavba Název stavby
Počet jednotek 0

Náklady na rm} 0

Projektant

Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu 0

Objednatel

Dodavatel JKJ zempra s.r.o.
Zakázkové číslo

Rozpočtoval lng.Brož
Počet listů   
 

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

    
 

 

 

 

  
   
 

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 95 118 Ztížené výrobní podminky
0

Z PSV celkem 22 750 Oborová přirážka
0

R M práce celkem O Přesun stavebních kapacit
0

N M dodavky celkem 0 Mimostaveništni doprava
0

ZRN celkem 117 868 Zařízení staveniště
0

Provoz investora
0

H28 o Kompletační činnost (IČD)
o

ZRN+HZS 117 868 Ostatní náklady neuvedené
0

ZRN+ost.nékIady+HZS 117 868 Ostatni náklady celkem
0

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno 2 Jméno : Jméno :

Datum ' Datum : Datum ,

Podpis . Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %
117 868 Kč

DPH 21.0 %
24 752 Kč

Základ pro DPH 0.0 %
0 Kč

DPH 0.0 %
0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM
142 620 Kč

Poznámka .

JKJ zempra s.r.o.

Stěbořice - Jamnice 64, PSČ 746 01

rc: 294 42 192 DIČ: CZ29442192
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Stavba
Rozpočet

Objekt Rekonstrukce dvoru

REKAPITULACE STAVEBNICH DILU

Stavebni díl HSW Fsv Dodávka Montáž niz—s
1 Zemní práce 40 751 0 0 o

5 Komunikace 36 357

11 Přípravné a přidružené práce 2 500 0 0 0
91 Doplňující práce na komunikaci 3 570

97 Prorážení otvorů a doprava vybouraných hm 11 940 O O 0

723 Venkovní kanalizace 0 18 000 O O
783 Nátěry

4 750

CELKEM OBJEKT 95 118 22 750 0 0

VEDLEJSI ROZPOCTOVE NAKLADY

Název VRN Kč % žškiadna Kč
Ztižené výrobní podmínky 0 0,0 117 868 0
Oborová přirážka

0 0.0 117 868 O

Přesun stavebních kapacit 0 0,0 117 868 0
Mimostaveništni doprava

O 0,0 117 868 0
Zařízení staveniště

0 0,0 117 868 O
Provoz investora

0 0,0 117 868 0
Kompletačni činnost (IČD) 0 0,0 117 868 O
Rezerva rozpoctu

0 0,0 117 868 O
CELKEM VRN

0

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.
Strana 2

 

 

 



\
 

 

 

   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

 

 

 

 

 

   
      

\\ , ,

MM

Stavba „
Rozpočet:

Objekt Rekonstrukce dvoru

P.č. Číslo položky Název položky [ MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)

Díl: 1 Zemní práce

2 130901121R00 Bourání konstrukcí z betonu prostého I m3 16.38 1 30000] 29 484.00

0 20*81 9 16.38

3 131201101R00 Hloubeni nezapažených jam v hor 3 do 100 m3 [ m3 8.19 43750] 3 583,13

0,1*81,9
8,19

4 132201101R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 | m3 792 453,5ol 3 570,92

rýha pro dešťovou kanalizaci 0,4*0,9*22 7,92

5 132201109R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 m3 792 131.50 1 041,48

7 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor 1-4 do 50 m m3 1801 15500 2 97155

7.92 + 8.19 18,01

9 174101101R00 Zásyp jam, rýh. Šachet se zhutněním m3 7_92 |

""" 7,92

Celkem za 1 Zemnípráce [ 40 751,18

Díl: 5 Komunikace

47 564451111R00 Podklad ze struskove'ho štěrku tloušťky 8 cm m2 3190 76,00 5 224.40

49 596215021R00 Kladení zámkové dlažby tl 6 cm do drtě tl 3 cm m2 85.00 194,50 16 532,50

52 59245025 Zámková dlažba tl 60 mm např KOST přírodní m2 5500 15000 13 600,00

Celkem za 5 Komunikace
36 356,90

Díl: 11 Přípravné a přidružené práce

10 113106121R00 Odstranění plechových truhlíkú I kus | 500 500,00 2 500100

Celkem za 11 Přípravné a přidružené práce
2 500,00

Díl: 91 Doplňující práce na komunikací

69 916531111RT4 Osazení záhon obrubníkú do lože 2 B 12.5 bez opěry včetně

obrubníku CBS
m 4,00 140,00 56000

59217410 Obrubník CBS
kus 4_oo 115.00 460.00

71 918101111R00 Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z B 12,5 m3 100 2 550.00 2 550,00

Celkem za 91 Doplňující práce na komunikaci 3 570,00

Díl: 97 Prorážení otvorů a doprava vybouraných hmot

157 979091111 Poplatek za uložení suti ! 25,00 35_oo 2 125.00

160 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 2500 19700 4 925,00

162 979082111R00 Vnítrostaveníštní doprava sutí do 10 m t 2500 17500 4 400_00

163 979082121R00 Příplatek k vnítrost. dopravě suti za dalších 5 m 1 25‘00 19,60 490‘00

Celkem za 97 Prorážení otvorů a doprava vybouraných hmot 11 940,00

Díl: 723 Venkovní kanalizace

86 72100 Venkovni kanalizace lsouborl 1,00 18 000_00 18 000,00

Celkem za 723 Venkovní kanalizace
18 000,00

Díl: 783 Nátěry

210 7832221090R Nátěr syntetícký kov, konstrukcí dvojnásobný, základ 2x

soubor 1,00 4 750.00 4 750.00

Celkem za 783 Nátěry
4 750,00
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