
SMLOUVA o DÍLO č. 0011712021

 

uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Název zadavatele: gtatutární město Ostrava, městský obvod Michálkovice

Adresa: Ceskoslovenske armády 325/106

„ 715 00 Ostrava-Michálkovice

1sz 00845451

DEC 0200845451

Oprávněná osoba zadavatele: lng. Vladimir Kozel - místostarosta

Telefon, fax: +420 599 415 110, +420 599 415 105

Bankovní Spojení: _—

dále jen „objednatel'

Název zhotovitele: Hydro Gas Manufacture, s.r.o.

Se sídlem: Poděbradova 1069/35, 702 00 Ostrava

Jednajici: lng. Filip Holý - jednatel

IČ:, 20792099

DlC: CZ26792699

Bankovnš spojeni / č. Účtu:

Tel. spojeni _

dále jen „zhotovitel“

l.

Preambule

Statutární město Ostrava, městský obvod Michálkovice jako zadavatel veřejné zakázky označené „Skatepark

a pumptrack Ostrava Michálkovice“ rozhodl dne 13.4.2021 o přidělení této veřejné zakázky společnosti

Hydro Gas Manufacture, s.r.o. jako vítěznému uchazeči as ohledem na tuto skutečnost a na podmínky

nabídnuté vybraným uchazečem se objednatel a zhotovitel jako smluvní strany (dále ve smlouvě pak jako

„smluvní strany“), rozhodly níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřít tuto smlouvu o dílo č. 00117/2021

(dále jen „smlouva“).

Smluvní strany shodně prohlašují, že identifikační údaje uvedené ve smlouvě jsou vsouladu s právni

skutečnosti v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez

prodlení druhé smluvní straně. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisujíci smlouvu jsou k tomuto úkonu

oprávněny.

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn na základě příslušných právních předpisů k podnikání, přičemž toto jeho

oprávněni není žádným způsobem omezeno, a že je dle příslušných právních předpisů postačující k provedení

dila dle této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že jakékoli změny v rozsahu svého oprávnění k podnikání, týkající

se provádění díla dle této smlouvy, oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.

Zhotovitel prohlašuje, že si řádně prostudoval zadávací dokumentaci a po jejím prostudování prohlašuje, že je

plně odborně způsobilý provést řádně dilo dle této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že provedení díla v níže

sjednaněm rozsahu a za podmínek této smlouvy není plněním nemožným.



   

 

Zhotovitel dále prohlašuje, že má uzavřenu se společnosti_,smlouvu kryjící

odpovědnost za škodu způsobenou provozni činností slimítem pojistného plnění ve výši_Kč.

Pojistná smlouva č._tvoří nedílnou součást nabídky zhotovitele do zadávacího řízení citovaného

v bodě 1 tohoto článku. Zhotovitel se zároveň zavazuje tuto pojistnou smlouvu minimálně v nyní sjednaném

rozsahu zachovat po celou dobu provádění díla.

ll.

Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvyje závazek zhotovitele v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou provést

svým jménem, na svůj náklad a své nebezpečí, pro objednatele Statutární město Ostrava, městský obvod

Michálkovice: (dál jen také jako dílo), v k.ú. Michálkovice, citované v bodě 2 tohoto článku a závazek

objednatele za řádně a včas zhotovené a předané bezvad né dílo zaplatit zhotoviteli dle podmínek této smlouvy

níže sjednanou cenu dila.

Předmětem je novostavba celobetonového skateparku a asfaltového pumtracku, což jsou nízké povrchové

sportovní překážky ve volném prostoru. Skatepark o celkové ploše do 281 m2. Z toho je zpevněná betonová

plocha 243 m2 a zelené ostrůvky 38 m2. Pumptrack o celkové ploše 268 m2. Z toho je zpevněná asfaltová

plocha 133 m2 a zelené ostrůvky 135 m2. Skatepark má jednu výškovou úroveň přerušovanou rampamí

a doplněnou boxy a raily. Je určen zejména pro uživatele skateboardů případně BMX kol a koloběžek.

Pumptrack je asfaltová trať pro BMX a MTB kola, která se skládá z takzvaných „vln“ a klopených zatáček

ve správném rozmístění.

Provedením díla se rozumí úplné a standardní provedení všech stavebních a montážních prací, konstrukcí,

dodávek materiálů, technických a technologických zařízení, včetně všech činnosti spojených splněním

předmětu smlouvy a nezbytných pro uvedení předmětu smlouvy do užívání.

Zhotovitel se dále zavazuje provést na svůj náklad a své nebezpečí í všechna plnění a veškeré práce či další

činnosti, byt' nejsou v této smlouvě uvedené, pokud jejich provedení je nebo se stane nezbytným k provedení

dila. Jedná se zejména o vybudování, provoz a demontáž staveniště, zajištění a obstarání veškerých

nezbytných stanovisek, vyjádření, rozhodnutí, souhlasů dotčených orgánů a organizaci, resp. účastníků

správních řízení, zajištění záborů, jakož i místní a správní poplatky včetně poplatků za zábory či zvláštní

užívání komunikací a ploch potřebných pro realizaci díla.

Dílo bude provedeno v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky:

a) Projektové dokumentace vypracované

včetně soupisu prací.

b) Zadávacích podmínek veřejné zakázky.

0) Dle nabidky zhotovítele.

lll.

Doba plnění díla

Smluvní strany sjednávají pro dokončení díla termín: 30.7.2021.

Místo plnění předmětu smlouvy: pozemek parc. č. 92/6 v k.ú. Michálkovice.

Zahájení plnění předmětu díla: po podpisu smlouvy včetně zveřejnění v registru smluv a předání staveniště.

Pokud nebude staveniště předáno, nemůže se zhotovitel domáhat plnění ze smlouvy. Zhotovitel je povinen

převzít staveniště nejpozději do 5 dnů od vyzvání objednatelem.

Zhotovitel je povinen před zahájením realizace díla předložit harmonogram provádění prací, který bude

schválený objednatelem a zhotovitel je povinen tento harmonogram dodržet.

 



Vykiizeně a vyčištěné staveniště je zhotovitel povinen objednateli písemným zápisem předat, nestane—lí se tak

již v rámci přejimacího řízení, nejpozději do pěti dnů ode dne předání díla.

V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel bez odkladu práce na díle. O tuto dobu přerušení prací

se posunou termíny tím dotčené. Vzhledem k pracím ve venkovním prostředí se může změnit v zájmu dodržení

potřebných technologických postupů, a tim kvality prováděných prací, termin dokončení a předání dila

objednateli. Tyto změny terminu budou písemně ve stavebním deníku projednány a odsouhlasený

objednatelem.

Zhotovitel splní svou povinnost provést dilo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez vad

a nedodělků. O předání a převzetí dita jsou objednatel a zhotovitel povinni sepsat protokol, vjehož závěru

objednatel prohlásí, zda dilo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, zjakých důvodů.

[V.

Cena díla

Cena za řádně provedené a předané dílo specifikované v čl. II. této smlouvy je sjednána dohodou smluvních

stran ve výši:

Cena celkem bez DPH 2.176.858,- Kč

DPH celkem 457.140,- Kč

Cena celkem vč. DPH 2633398,- Kč

Přijaté plnění vrámci této smlouvy bude používáno výlučně k veřejné správě, a proto nebude aplikován režim

přeneseně daňové povinnosti. Statutární měst Ostrava, městský obvod Michálkovice jako příjemce tohoto

plnění nejedná jako osoba povinná k dani ve smysíi § 92 a odst. 1 a 2 §5 odst. 4 zákona č. 235/2004 Sb.,

o dani z přidané hodnoty v platném znění.

Ke sjednané smluvní ceně se připočítává procentní sazba daně z pňdané hodnoty dle platného zákona o dani

z přidané hodnoty, platná v době vyúčtování ceny provedených prací.

Cena sjednaná dle odst. 1 tohoto článku je stanovena jako nejvýše přípustná, překročítelná pouze za podminek

dohodnutých v této smlouvě, případně v dodatku k této smlouvě. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele

spojené s úplným a bezvadným dokončením díla. Součásti ceny jsou i práce a dodávky, které v zadávací

dokumentaci nebo smlouvě uvedeny nejsou a zhotovitel, jakožto odborník o nich vědět měl nebo mohl vědět.

Cena byla zhotovitelem stanovena na základě specifikace prací a dodávek požadovaných objednatelem.

Tento rozpočet, včetně zhotovitelem doplněných cen jednotlivých položek, tvoří Přílohu č. 1, kteráje nedílnou

součástí této smlouvy.

V případě, že během provádění díla objednatel omezí rozsah požadovaných prací zápisem ve stavebním

deníku (požaduje tzv. méně—práce), je zhotoviteí povinen požadovanou změnu rozsahu díla respektovat

okamžikem, kdy se o ní dozví (kdy se seznámí s daným zápisem ve stavebním deniku). Celková cena díla se

vtakovém případě sníží o cenu dle jednotkových cen odpovídající rozsahu a typu neprovedených prací,

a pokud v něm nejsou odpovídající položky méně-prací oceněny, o cenu, která bude pro daný rozsah a typ

méně—prací určena dle aktuálního ceníku URS, RTS ceníku nebo obdobného.

Vpřípadě, že při provádění dila bude zjištěno, že oproti zadávací dokumentaci byl rozsah skutečně

provedených prací zhotovitelem menší, sníží se o cenu neprovedených prací celková cena díla. Ocenění

neprovedených praci bude provedeno postupem dle předchozího odstavce tohoto článku.

Zhotovitel potvrzuje, že se řádně seznámil s rozsahem a povahou dila, že jsou mu známy veškeré technické,

kvalitativní a jiné podmínky, nezbytné k realizaci díla, a je si vědom toho, že nemá nárok na proplacení

jakýchkoliv víceprací. V případě, že objednatel požaduje provést více-práce, je povinen svůj záměr oznámit



zhotoviteli zápisem do stavebního deníku a uzavřením dodatku ke smlouvě o dílo. Bez naplnění předchozí

věty nebudou tyto více-práce uhrazeny.
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Pro účely stanovení ceny požadovaných vícepraci, při uzavírání dodatku k této smlouvě, budou tyto více-práce

zhotovitelem oceňovány maximálně podie jednotkových cen uvedených v Příloze č. 1, pro daný typ práce,

a pokud v něm nejsou odpovídající položky oceněny, zhotovitel tyto ocení pro daný rozsah a typ prací

maximálně podle aktuálního ceníku URS, RTS ceníku nebo obdobného.

V.

Platební podmínky

Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy. Smluvní strany sjednávají, že úhrada ceny díla bude

uskutečněna konečnou fakturou za skutečně provedené práce odsouhlasené odpovědným zástupcem

objednatele. Splatnost řádné faktury se sjednává na dobu nejpozději do 30 dnů ode dne doručení objednateli,

faktura musí splňovat všechny náležitosti stanovené právními předpisy.

Faktura bude doručena na adresu objednatele doporučeně poštou nebo osobně. Faktura bude obsahovat tyto

údaje:

Odběratei: Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8

729 30 Ostrava-Moravská Ostrava

Příjemce: Městský obvod Michálkovice

Ceskoslovenské armády 325/106

715 00 Ostrava-Michálkovice

Objednatel je oprávněn provádět kontrolu praci po celou dobu provádění díla kdykoli fyzickou kontrolou

na staveništi, prováděnou oprávněnými zástupci objednatele i kontrolou stavebního či materiálového deníku.

Zhotovitel je povinen provedení takové kontroly nejen umožnit, ale také poskytnout k ní veškerou potřebnou

součinnost.

Pokud mezi smluvními stranami vznikne rozpor, bude tento řešen místně příslušným soudem.

Vpřípadě, že zhotovitel fakturou bude požadovat úhradu prací nebo dodávek, které neprovedl. vyůčtuje

chybně cenu dílčího plnění nebo faktura nebude obsahovat některou zákonnou nebo smlouvou požadovanou

náležítost, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli bez jejího

zaplaceni kprovedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí objednatel důvod vráceni. Zhotovitel provede

opravu vystavením nové faktury.

Vrátí-li objednatel vadnou fakturu z oprávněných důvodů dle předchozího odstavce zhotoviteli, přestává běžet

původni lhůta splatnosti k úhradě dílčího plnění. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení opravené

faktury.

Pro účely této smlouvy se má zato, že dnem zaplaceni je den odepsání příslušně částky z účtu smluvní strany,

která provádí platbu - plní svoji povinnost zaplatit.

Objednatel je oprávněn pozdržet úhradu dílčího plnění vpřípadě, že zhotovitel bezdůvodně nebo

neoprávněně, vrozporu stouto smlouvou, přeruší práce na provádění díla nebo dilo provádí vrozporu

s projektovou dokumentaci, ustanoveními této smlouvy, vyhlášenými podmínkami soutěže nebo písemnými

pokyny objednatele.



VI.

Předání dita

Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez vad

a nedodělků, pokud se strany nedohodnou jinak. 0 přejímacím řízení jsou objednatei a zhotovitel povinní

sepsat a podepsat protokol, vjehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne,

zjákých důvodů. Zhotovitel se zavazuje vyrozumět objednatele o ukončení díla a půpraveností kprovedení

přejímaciho řízení zápisem ve stavebním deníku ve lhůtě 5 dnů před datem přejímacího řízení, a zároveň

tetetonicky vyzvat objednatele. Vpřipadě, že se objednatel nedostaví křádně oznámeněmu přejímacímu

řízeni, má se za to, že dílo bylo předáno okamžikem, kdy byl zhotovitei připraven k předání díla objednateli

a objednatel se k přejímacímu řízení nedostavil.

O předání d íla nebo jeho části bude sepsán zápis, který sepíše objednatel a bude obsahovat:

a) označení dila,

označení objednatele a zhotovitele díla,

číslo a datum uzavření smlouvy o dílo, včetně čísel a dat uzavření jejich dodatků,

datum zahájení a dokončení prací na zhotovovaném dile,

prohlášení objednatele, že dilo přejímá,

datum a místo sepsání zápisu,

jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele,

seznam převzaté dokumentace,

soupis nákladů od zahájení po dokončení dita nebo jeho části,

termín vyklizení staveniště stanovený ve dnech,

datum ukončení záruky na dílo.
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Zhotovitel zároveň pfi přejímacím řízení předá objednateli doklady o řádném provedení díla dle technických

norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy, včetně prohlášení

o shodě.

Zhotovitel a objednatel jsou dále oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za nutné.

Vlt.

Způsob provádění díla

Zhotovitel je povinen v rámci provedení díla uvést všechny ved Iejši pozemky či stavby, které byly zhotovitelem

eventuelně při provádění díla dle této smlouvy dotčeny, do původního stavu a zápisem o předání a převzetí je

předat jejich majitelům.

Součásti díla je rovněž zajištění či provedení všech prací nutných kprovedení díla, potřebných měření,

materiálů, pomůcek, přístrojů, osvědčení, atestů a zkoušek materiálu včetně příslušných znaleckých posudků,

dokumentace skutečného provedeni (2x vtištěné podobě a 1x velektronickě podobě), ostrahy staveniště

včetně jeho oplocení, veškerých předepsaných bezpečnostních opatření, veškerých poplatků a odvodů

nutných pro provedení smluvních výkonů zhotovitele, zajištění splnění podmínek stanovených dotčenými

správními orgány, pokud se týkají smluvních výkonů zhotovitele dále i veškeré další vedlejší výkony

zhotovitele, které jsou potřebné pro řádně a odborné provedení předmětu díla, jeho přejímky.

Pokud to bude vrámci provádění díla nutné, pak je zhotovitel povinen zajistit povolení ke všem nutným

či potřebným uzavírkám, prokopávkám, záborům komunikací a kácení zeleně, osazení a údržbu provizorního

dopravního značení apod. podle projektové dokumentace stavby a uvedení do původního stavu včetně

následného předání správci či jiné oprávněné osobě. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování,

nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečištění komunikací apod.

Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných

pro provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraňováním škod vzniklých při provádění díla nese zhotovitel a tyto

náklady nemají vliv na sjednanou cenu dila.

Zhotovitel je povinen vrámci provedení díla objednateli předat kompletní technické a provozní návody

a předpisy včeskěm jazyce - i x v tištěné a 1x v digitální formě, které jsou potřebné pro budoucí řádně

provozování a údržbu všech technických a provozních zařizení.

Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu provádění díla přístup a příjezd ksousedícím nemovitostem,

ato včetně jejich případného zásobování, pokud to charakter dila vyžaduje.

Zhotovitel je povinen na převzatěm staveništi udržovat pořádek a čistotu, sám a na svůj náklad zajistit

v souladu s právními předpisy bezpečně uloženi či likvidaci všech druhů odpadů vzniklých při provádění díla.

Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich

vybavení ochrannými pracovními pomůckami.

Zhotovitel je povinen plnit všechny povinnosti a respektovat doporučení vyplývající ze stavebního povoieni

k provádění stavby (dila) čí zjiných rozhodnuti vydaných příslušnými správními orgány v průběhu provádění

díla a týkající se prováděného díla, pokud tím nebude porušeno zadání veřejné zakázky.

Zhotovitel je povinen prokazatelně písemně vyzvat objednatele nejméně 3 pracovni dny předem ke kontrole

prací, jež budou dalším postupem při provádění díla zakryty. Provedení kontroly objednatel potvrdí zápisem

ve stavebním deniku. V případě, že se objednatel na řádnou výzvu zhotovitele ke kontrole zakrývaných prací

bez předchozí omluvy nedostaví, může zhotovitel zakrýt předmětné práce a pokračovat v provádění dila.

Pokud však tato písemná výzva zhotovitele ke kontrole zakrývaných prací nebude objednateli prokazatelně

doručena a objednatel se ztoho důvodu nedostaví ke kontrole, má objednatel právo žádat po zhotoviteli

přerušeni všech prací a odkrytí všech neoprávněně zakrytých částí díla k provedení kontroly, vše na výlučný

náklad a nebezpečí zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn pokračovat v prováděni dila až po ukončení kontroly

dotčených neoprávněně zakrytých praci.

Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných

předpisů osobami, které danou podmínku splňují.

Zjisti-li zhotovitel pfi provádění díla skrytě překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez odkladu

oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.

Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnostjeho pokynů či nevhodnost

realizace vyžadovaných prací či navrhovaných postupů. Zhotovitel nebo jeho zástupce je povinen se zúčastnit

kontrolnich dnů svolaných objednatelem zápisem ve stavebním deníku alespoň 3 dny předem.

Věci, které jsou potřebné k provedeni díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud v této smlouvě není výslovně

uvedeno, že je Opatří objednatel.

Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelskě práce a nese za ně odpovědnost, jako by

je prováděi sám.

Zhotovitel je povinen při převzetí staveniště, v případě potřeby vody a el. energie od objednatele, osadit

podružné měření vody a energií. Náklady spojené s odběrem vody a el. energie bude hradit zhotovitei

na základě faktury vystavené objednatelem.

Vlll.

Stavební denik

Zhotovitel je povinen vést stavebni denik v rozsahu a dle podmínek příslušných právních předpisů, zejména

zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen
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stavební zákon). Zhotovitel bude prostřednictvím pověřeného pracovníka zapisovat denně do stavebního

deniku všechny údaje, které vyplývají z této smlouvy nebo které pokládá zhotovitel za důležité pro řádně

provádění dila,

Za objednatele je oprávněn do deníku nahlížet a provádět zápisy objednatel nebo pracovník, ktomu

objednatelem pověřený. Pověřený pracovník objednatele je povinen vyjádňt se kzápísu zhotovitele

ve stavebním deníku ve lhůtě tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí (nemá

k němu připomínky). Žádným zápisem ve stavebním deníku není možné změnit tuto smlouvu. Smluvní strany

se zavazují považovat zápisy ve stavebním deníku za závazný podklad pro smiuvní úpravy smlouvy, a jako

důkazní prostředek pro případ sporu.

Stavební denik musí obsahovat zejména:

a) základní list s uvedením názvu a sídla objednatele, zhotoviteie a projektanta a případné změny těchto

údajů,

b) základní údaje o stavbě v souladu s realizační projektovou dokumentaci stavby,

c) seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se stavby,

d) přehled smluv a jejich případných dodatků uzavřených smluvními stranami.

Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisuji čitelně, vždy v den, kdy bylytyto práce provedeny

nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, škrtány

a zdeniku nesmí být vytrhovány první stránky s on'gínálním textem. Každý zápis zhotovitele musí být

podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho oprávněným zástupcem.

Do stavebniho deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy. Jedná se zejména“

a) časový postup prací a jejich kvalitu,

b) druh použitých materiálů a technologií,

c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti realizační dokumentací stavby

a další údaje, které souvisí s hospodárnosti a bezpečnosti práce,

d) stanoveni termínů k odstranění zjištěných závad, vad a nedodělků v průběhu výstavby.

Stavební deník vede a doklad uje zhotovitel ode dne převzetí stavby až do konce záruční doby sjednané v této

smlouvě a odstranění poslední vady, reklamované objednatelem v záruční době. Provádění pravidelných

denních záznamů končí dnem předání a převzetí dila objednatelem bez vad a nedodělků.

Zhotovitel bude odevzdávat objednateli nebo jeho oprávněnému zástupci prvý průpis denních záznamů

ze stavebního deniku průběžně pfi prováděné kontrolní činnosti.

lX.

Záruka za dílo, odpovědnost za vady

Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním

předpisům, normám nebo jiné dokumentací vztahující se k provedení díla, popř. pokud neumožňuje užívání,

k němuž bylo určeno a zhotoveno.

Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v průběhu výstavby, za kolaudační vady a za vady, které se projeví

v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, jestliže byly prokazatelně

způsobeny porušením jeho povinností.

Zhotovitel poskytuje záruku na provedené stavební práce 60 měsíců a na technologie použité a zabudované

do díla poskytuje zhotovitel záruku za jakost ve stejném rozsahu, vjakém ji poskytují výrobci přísiušných

materiálů a technologií, nejméně však 24 měsíců.

Záruční doba začíná plynout po předání díla bez vad a nedodělků.



10.

11.

 

Vyskytne-li se vada na provedeném díle pří kolaudačnim řízení a v průběhu záruční doby, objednatel písemně

oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal bez dalšího

určení způsobu odstranění uplatněné vady toto písemné oznámení (dále jen „reklamaci“), má se za to,

že požaduje bezplatné odstranění vady.

Zhotovitei je povinen neprodleně po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává,

jakou lhůtu navrhuje kodstranění vad nebo zjakých důvodů reklamací neuznává. Pokud tak neučiní,

má se zato, že reklamaci objednatele uznává.

Zhotovitel je povinen nastoupit dle podmínek této smlouvy k odstranění reklamované vady, a to i v případě,

že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech

až do rozhodnutí soudu.

Zhotovitel je povinen započít s odstraněním vady do 3 dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě,

pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne s odstraněním vady do 24 hodin ode

dne oznámeni objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Vpřípadě nesplnění povinnosti

zhotovitele započít s odstraněním uplatněné vady vterminu stanoveném v předchozích dvou větách tohoto

odstavce, je objednatel oprávněn odstranit vady na náklady zhotovitele u jiné odborné firmy. Zhotovitel je

povinen vadu odstranit nejpozději do 5 pracovních dnů po započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou

jinak. Pro termíny odstraňování vad dle tohoto ustanovení jsou smluvní strany povinny respektovat

technologické lhůty & klimatické podmínky pro provádění praci.

Provedenou opravu uplatněné vady zhotovitel objednateli předá písemným zápisem. Na prOVedenou opravu

poskytuje zhotovitel záruku ve výši 24 měsíců, přičemž běh této záruční lhůty neskončí dříve, než záruka

na ceté dilo.

Zhotovitel je povinen zabeZpečit vpřípadě potřeby na své náklady dopravní značení, včetně organizace

dopravy po dobu odstraňování vady.

Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem

v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

X.

Odpovědnost za škodu

Nebezpečí škody na zhotovovaněm díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání

a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Tato zodpovědnost zhotovitele se nevztahuje na škody, které jsou

pro zhotovitele nepojistjtelně (např. živelné události), za které nese zodpovědnost objednatel z titulu svého

pojištěni jako vlastníka zhotovovaného předmětu smlouvy.

Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů všech odpadů vzniklých při provádění díla, zavazuje

se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo kjejích zmírnění.

Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která mu vznikla při realizaci a užívání díla, jako

důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

Zhotovitel odpovídá po dobu provádění dila za stav a provoz všech stavebních objektů a provozních souborů

a provoz zařízení staveniště a rovněž odpovídá za prokazatelně škody vzniklé jejich provozováním.

Vpřípadě, že při činnosti prováděné zhotovitelem vdůsledku porušení povinností zhotovitele dojde

ke způsobení prokazatelné škody objednateli nebo třetím osobám a tato škoda nebude kryta pojištěním

sjednaným ve smyslu odst. 5. čl. l, je zhotovitel povinen tyto škody uhradit z vlastních prostředků.



V případě, že dojde kpoškozenl nebo odcizení součástí díla po přechodu nebezpečí škody na objednatele

(viz bod 1. článku), zhotoviteí za úhradu a sjednaných podmínek s objednatelem takovou závadu odstraní,

pokud se nebude jednat o odstranění vady v rámci poskytnuté záruky.

XI.

Smluvní pokuty

Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení

s předáním díla bez vad a nedodělků.

Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč za každý i započatý den prodlení

s vyklizením a vyčištěním staveniště do sjednané lhůty dle čl. Vl odst. 2 smlouvy.

V případě, že zhotovitel neodstraní objednatelem zjištěný nedostatek v pořádku na staveništi ani v dodatečné

pětidenní lhůtě po upozorňujícim zápisu objednatele ve stavebním deniku, je zhotovitel povinen zaplatit

objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč za každý takovýto prokazateíně zjištěný případ.

V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je zhotovitel povinen

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,—- Kč za každý i započatý den prodlení.

V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu na odstranění vad v záruční době je zhotovitel povinen

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 .000,-- Kč za vadu a den prodleni.

Vpřípadě, že závazek provést dilo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok objednatele

na smluvní pokutu, pokud vznikl drtvejsím porušením povinnosti.

Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplati povinná strana nezávisle na zavinění

a na tom, zda a vjaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.

XII.

Závěrečná ujednání

Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v Registru

smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o Registru smluv v platném znění. Uveřejnění v Registru smluv zajistí

objednatel.

Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany, jen v případě, že tím nebudou porušeny podmínky

zadání veřejné zakázky a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, a to pouze formou

písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy

a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

V případě zániku závazku před řádným splněním díla, je zhotovitel povinen ihned předat objednateíi

nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil, a které jsou součástí díla nebo dokumentace a věci, které

k provedení díla od objednatele obdržel, přip. které získal při provádění díla a uhradit objednateli případně

vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil, a které se staly součástí díla.

Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

Zhotovitel ani objednatel nemohou bez vzájemného souhlasu postoupit svá práva a povinnosti plynoucí

ze smlouvy třetí osobě.



5. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.

Pro případ, že kterékoliv ustanoveni této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany

se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanoveni novým.

 

6. Osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávněni.

?. Smluvní strany se dohodly, že změna jiných osob (subdodavatelů) může být provedena pouze po předchozím

souhlasu objednatele.

8. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto 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 podminek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

9. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originátu podepsaných oprávněnými zástupci

smluvních stran, pňčemž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.

10. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy je právně irelevantní a mezi stranami platí jen to, co je

dohodnuto v této smlouvě.

11. Nedílnou součástí této smlouvy je následující příloha:

Příloha č. 1 - položkový rozpočet (cenová nabídka)

Xlll.

Doložka platností právního úkonu

Tato smlouva byla schválena usnesením Rady městského obvodu Michálkovice č. 0881/RMOb_Mich/1822í69

ze dne 13.4.2021.

Dne 19 "GL“ 2021

Za objednatele:

  
Ing. Vladimír, ozel

místostarosta

.r.

   

’ZDF4. Zo 27
Dne

Za zhotovítete:

  
lng. Filip Holý H‘m ŠAŽŠÉŠHUĚWRÉ, s.r.o.
. v ' 0

jednatel spolecnosti 702 00 Mogaůýeomwam ©

lČ'm pro WEE
,' _ ugřán'' 023.122
Kuaysky soud „ tím—„m, .mn r:, vteřina eg gap
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VYKAZ WMER

filipoéet
D ‘ . KSOflojekt Název objektu

SKP, *
'

ěmá jednotka
Stavba Název stavby

Počet jednotek 0‘ Skatepark Michálkovice
Náklady na m.j. 0

Pr jektant

Typ rozpočtu
Zp‘acovatel projektu 0

O jednatel

oddavatel Hydro Gee Manufqture... elf-.cz.. Zaka'mvé, číslo
Rozpočtoval

Počet listů

RozeoemvÉ NAKLADY

ZákiacgtLtčzÉeč.thé náklady ' . , “ “ : Š' Í ' Š ' ' ' ‘Qstétxii řájáeěievé úklady! : * V
HSV celkem 1 283 674

Z PSV celkem 199 888

R M práce celkem 0

N M dodávky celkem 0

ZRN celkem 1 483 562

HZS
0

ZRN+HZS i 483 562 VRN celkem

29 671
ZRN+osLnákiady+HZS 1 557 733 ORN celkem

Vypadal/á " '- * ;5 zěžhofóšiiteie 232% :j Za'bbjédna'téfe
Jmério‘ „ ,. Jméno : Filip Holý Jméno :

Datum :
Datum : 25.03. 2021 Datum :

Podpis :
Podpis:

Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %

1 557 733 KčDPH
21,0 %

327 124 KčZáklad pro DPH
0,0 %

0 KčDPH
0,0 %

0 Kč

CENA ZAÍ oBJeKTCELKEM j
„. _ 884-857 Kč   

 

 

 

Poznámka :

Výpočet některých pložek, které není možno určit běžným způsobem, byl určen na základěnumerických metod výpočtu v modelovacim software Rhinoceros.

   

    

{WERE GAS magma»

Poděbradova 10

702 00 Moravská |

IČO: 23792699, 010:0

za sáno 23.12. 2

M3193? Wil! WM. oddíl !

Zpracováno programem BUILDpower. © RTS, a.s.
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Skatepark Michálkovice

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLÚ

   

 

 

       

Stavebnídíl HSV PSV Dodávka ’ Montáž HZS '

Zemní práce Skatepark 213 323 0 O 0 O

, Základy a zvláštní zakiádání 21 500 O O O 0

5 Komunikace 1 010 043

8 Trubní vedení 8 575

99 Staveni§tni přesun hmot 30 233 o O 0 O

767 Konstrukce zámečnické 0 199 888 O O 0

„CELKEM ÉOBJEKT 325; " ' 17283 67,4 3575199 888 ] ',“0 — ,0] fazi)  
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

 

  

   

 

 

Ná'Z'ÍĚVRVRN'ť „ „ . „ , - žiť/»ZKč f'- 25,1%ÍĚ5512ákláÚňa, “ w,?

Zajištění oplocení prostoru ZS po dobu

výstavby, montáž a demontáž. 0 1,0 1 483 562 14 836

Zařízení staveniště, zřízení, provoz,

odstranění
0 1,0 1 483 562 14 836   
  

 

CELKÉMÍVŘN ?   13291613
 

 

 
NážévDRN

  

'",Cé'ikeůi kč t- i

 

 

Vytýčení stávajících inženýrských sítí a

objektů, jejich ochrana po dobu výstavby,

případná aktualizace příslušných mádření

správců sítí.
soubor 4500 4 500
   Vyhotovení dokumentace skutečného

provedení stavby a její předání v požadované

formě a množstvr cile SoD. soubor 10000 10 000
 

Geodetické zaměření skutečného provedení

stavby včetně výškopísu a polohopisu a nově

' položených IS v rozsahu dle SOD a v

rozsahu nezbytném pro zápis změn do

katastru nemovitostí.
soubor 12000 12 000
 

Provedení dynamické zátěžové zkoušky

zhutněného podloží skateparku soubor 4500 9 000
 

Zajištění všech dokladů a revizí nutných pro

předání stavby a vydání kolaudačního

souhlasu
soubor 5000 5 000
 

Provedení všech zkoušek a revizí

předepsaných projektovou a zadávací    4 000
 

dokumentací CELKEMORN  

soubor 

 

4000

 

; 44500  
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fStavba : Skatepark Michálkovice
Rozpočet:

Obíekt : Betonový skatepark

r?”

.č. Číslo položky ' Název položky | MJ | množství ] cena l MJ ] celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce Skatepark

1 121101101R00 Sejmutí ornice tl. 10 cm s přemístěním do 50 m m3 2500 195 00 4 875 00
2 131201112R00 Hloubení nezapaž. jam hor. 3 do 1000 m3 mg 75 00 385,00 28 B75 00
3 131201119R00 Příplatek za lepivost - hloubeni nezapjam v hor.3 m3 75 00 55,00 4 125 00
4 131201112R00 Hloubeni nezapaž. jam hor.3 do 1000 m3 —- výkop drenáží m3 11 25 360 00 4 050 00

45’0,5’0,5

O 00152701105RÚÚ Vodorovné přemístění výkopku Z hord-4 do 10000 m m3 75‘00 255 UO 19 875 00
8 1813011OBR00 Rozprostření ornice, svahování, obsypy objektu, tl. 20—30cm,do

1000m2, ostrůvky, doprava
m3 23,00 386,00 8 378.007 182001133R00 Hulnění násypového tělesa plochy po 200m, strojové modeláž

m2 160,00 75,00 12 000.008 182001133R00 Humění násypcvého tělesa překážek po 200m, strojové

modelaž
m2 93,00 435,00 40 455,009 181050010RAO Terénní modelace, ruční modelování ŠD do tvarů překážek m2 93,00 580,00 63 240.00

10 100R01 Jemné dokončovací strojové a ručnízemní práce 013 25,00 850,00 21 250100

11 Založení trávníku na půdě předem pňpravené plochy do 1000
181411121 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do

1:5
m2 114 00 50,00 5 700,00

, Celkemže? 1,2éfifiifikécéf3k5féfiéfki
’ 9213 323,00

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání

12 274313611R00 Baron základový prostý 0 10/20, doprava, čerpání [ „,3 | 10,00] 2 150,00 21 500,00
,C'éméasjza 2řzškláařÝáĚ—žíííášfšížšlčlšdšh ' ' ' 421150000

D11: 5 Komunikace

632481213 Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev : polyetylenové
13 fólie

m2 160,00 28,00 4 480,0014 274313611R00 Beton konstrukční C 25/30, doprava, čerpání, prostoje m3 52'50 2 560,00 134 400,00
15 216341 132L100 Stříkaný beton C25/30 —100m, ruční modelace, ruční hlazení,

specifikace dle PD na šikmých plochách a radiusech m2 9330 3 150100 292 950,00
16 216341132U00 Stříkaný beton C25Í3Ú příplatek za každých Som doušt'ky m2 93,00 1 625,00 151 12590

17 216341139U00 Strojově hlazený beton C25/30 na vodorovných plochách.

'betonáž, čerpání betonu ramenovou pumpou m2 150,00 720,00 115 200,00
18 9191 11114 Řezání dilatačních spár v čerstvém cemenlobetonovém krytu

příčných nebo podélných, šířky4 mm. hloubky do 30 mm m 35,00 200,00 7 000,00
19 utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v

919121213 cementobeionovém krytu včetně adhezního nátěru pro komůrky

šířky 4 mm. hloubky 25 mm
m 35,00 250,00 0 750.00

20 D d'vk Mikrosílika pro lepší zpracovatelnosl betonu 1.0 kg/ma,
a a a dodáváno ručně do betonmixu před započetím betonáže kg 52,00 275,00 14 300.00

21 273351215RT1 Bednění překážek a desky, CNC šablony. systémové bednění,

zřízení a odstranění bednění
m2 24,00 1 900,00 45 500.00

22 279361921RT9 Výztuž skořepíny ze svařovaných sítímodelace svařované síť -

drát 8,0 oka 150/150, ručnlvázání roxor R10 ! 1 75 48 300 00 84 525 00

23 Dodávka Dsitančníky Dista 100, akční Vázání k výztuží m 250,00 40,00 10 000.00
24 289970111R00 Geotextilie 200g/m2 zakrytí a ošetření vybetonovaných ploch m2 150,00 70,00 10 500,00
25 564112120R00 Kamenivo fr. 16/32 — obsyb drenáží. doprava m3 1125 570.00 6 41250

45*0.5*O,5

0,00
26 554112120R00 Podklad ze ŠD nebo betrecykiátu fr. 0/63 a 0/32 po zhutnění

tloušťky 30 cm — skatepark. daprava ! 320.00 390.00 124 800,00

Céfkéfiirii‘za :s, 5Kóžžřůňikšc * „010204250
Díl: 8 Trubní vedení

2? Dodávka Drenáž DN 160, moniáž
m 4500 150_00 7 200,00

28 289970111R00 Geotextilie 2009lm2 - ochranna drenáži m2 25,00 55,00 1 375,00 -

, čěikěfřňfža Učím elfemř , . >
' ŠÍŽÍÍG © -Díl: 99 Staveníštni přesun hmot | |  
 

Zpracováno programem BUILDp'ower. © RTS, a.s.
Strana 3



  
  
 

 

  

  

  

  

 

   
 

;68224111Roo Přesun hmot
] t ! Wm 49,00 30 233,00\ gf'émem za 99 Staveništnípfesun hmot

' ,
so 233,00,; 76? Konstrukce zámečnické

;1 767995103R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 m vč.materia'lu,xf
zinkování. specifikace dle PD — Kopíng TR 60,2/3mm. zkružení kg 337,36 865,00 123 136,4032 767995103R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg vámateriálu,
ZÍnkOVái'lÍ. specifikace dle PD — Rail TR 80,2/3mm

kg 59,00 355,00 20 9450033 7B7995103R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg včmateriálu,
specifikace dle PD —— Ochranna hran překážek TR 2012mm kg 730 170,00 1 207,0034 767995103R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg včmateriálu,
zinkování, specifikace dle PD —- Profil 80x50mrn

kg 140 00 390 00 54 600 00' , Celkem za , 767 Konstrukce'záméčnické
* ' 4 < * ' * / ' ,1 99 888,40
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5’
POLOZKOW ROZPOCET

» Týřčet x o,; -,
- A '. "VJKSOjěkt

Název objektu

SKP- : 3 ' PumptrackoVá dráha Michálkovice Ý' * * " J1 , , “ Měrná jednotka;avba
Název stavby

Počet jednotek 05 : ' PUMPTRACK‘
: - f' " , , -’ , * Í “ Nákladyna m.j. 0r jektant

Typ rozpočtu: pracovatel projektu 0

! l'jednatei

,: Ě davate! Hydro Gas Manufacture, s.r.o.
Zakázkové číslo' ozpočtoval |

Počet iistů

ROZPOCTOVE NAKLADY

zákíádáířěžbóčiově/nákiádyl-Í ;; 7 Q ibét‘é‘tfii'Féiz’b'dé'tdi‘ié‘iiéléié‘ay’ “ 311:}HSV ceikem
612 99 tízené výrobní podmínky

0|
Z PSV celkem

dOborová přirážka

TDIM práce celkem
dPřesun stavebních kapacit

aM dodávky celkem
(iMímostaveništní doprava

aIZRN celkem 612 995IZařízenf staveniště
6 13—cl

lProvoz investora

aZS
dKompfetaénf činnost (iČD)

]RN+HZS
612 995lOstatni náklady neuvedené

. _OIZRN+osLnákiad +st 619125|Ostatnínáklad ceikem
613

ýpřac'oVa * „ _; Za'žhfotovneleííž
Zafohjednatele2:22:21? víz—= y

* méno :
Jméno : Filip Holý

Jméno :

%

\! atum :
Datum : 25.03. 2021

Datum :

\ odpis :
Podpis:

Podpis:

Í

%

* [Zákiad pro DPH 21,0 %

619125 K"
PH

21,0%

130 016 K“
Základ pro DPH

0 Kč.
PH

0 K“- IQEfiAZA‘OBJE‘KTZCELKEM
'řfší749„.>1';i11<“ 

 

 
Poznámka :  

. za sám;masky matici 53161
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; : PUMPTRACK

Rozpočet :
1

J‘ekt : Pum otracková dráha Michálkovice
]

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DíLů   
 

 

 
    

"gr , Stavební a? * „ . -Hsv . ' Ě? — 53mm: Montáž H‘s 71
;1 Zemní práce

181 342 O 0 0
Základy a zvláštní zakládání 120 800 0 O O

Komunikace
283 953 O 0 O

9 Staveníštní přesun hmot 17 150 O O 0
Trubní vedení

9 750

  
: 'CELKEM„OBJEKTS'_„. u: -_s12;99šF = o; 2.». ‘;"‘0 „oly—„<,
 

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

ené ' bní odmín

rová

nstavebn ch

imostaveništn

staven

rovoz investora

í nost

ezerva

,VRN
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Položkogý rozpočet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

    

 

 

 

 

   
 

 

  

 

 

 

   

 

 

  

  

  

[P.é. „ , * , .' Název položky ~ “ I MJ | množství I cena / MJ I celkem (Kč)'" Díl: 1 Zemní práce

1 121101101R00 Sejmuti ornice s přemístěním do 50 m, srovnání terénu m2 1550130 335,00 61 600,002 131201112R00 Hloubení nezapažených jam v hornině 14
m3 48,00 385,00 13 480,003 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hem-4 do 1000 m m3 4300 30500 17 520,004 181301106R00 Rozprostřem' ornice ve svahu tl. 15 cm
m3 47,00 335,00 18 142,006 dodávka Zemina vhodná na obsypy překážek, modeláž, doprava m3 60,00 550,00 33 000,00

7' 100R01 Jemné dokončovací terénní úpravy
m2 190,00 140,00 26 600,008 181411121 Založení trávmku napadá předem připravené plochy do 1000

m2 vysevem v rovme nebo na svahu do 1:5
120,00 50,00 6 000,00; - celkemza ‘5-‘53 1jZeb'1hípráce'f > '

"' » ?i '“ n1 ' ‘ ”3'72 :181 3342,00Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání

9 18105001 ORAO Modelace podkladu a tvarů ze štěrkodni, ruční a strojové,

hutnění po vrstvách
180,00 755,00 120 800,00Célkehiža , Z,Zákla'dy'á zýía'šfnížakládání

, ' ***-13? ,:35120 ,1800.00Díl: 5 Komunikace

10 564112120R00 Podklad ze štěrkodrti nebo bet. recykíátu fr. 0-32mm. po

zhutnění tl. 20 cm, doprava
m3 77,00 755_00 58 135.0011 564112120R00 Kamenivo fr.32-63mm, zásak. obsyb drenáží m3 25,00 550,00 16 250,0012 dodávka Beton asfaltový ACO 11 , tl. 5 cm, doprava
( 14,80 2 660.00 39 368,0013 dodávka Ručnl pokládka asfaltobetonu na připravený tvar dráhy, ruční

'válcování, hutnění

1 150,00 170 200,00

Celkémi‘ia‘ SQKfiifififiikéééfl
' ' Š283„19533099 Staveništní přesun hmot

14 9982241111200 Přesun hmot
I

49,00 17150.00Célkěříi'ža “ 99Í$táiiehišthípřešůnihňžóři
“ > 17515090 
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