lit. ;& I stavby
lďár nad Sázavou, tel.: +420 566 697 201

Objednatel: Kultura Žd'ár, příspěvková organizace
v akce: ,,Rekonstrukce vnitřních prostor Kina Vysočina, I. etapa", Žd'ár nad Sázavou

„Smlo u v a o

d í Io "

dle§ 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplňků
I. SMLUVNÍ STRANY
1.1. Objednatel: Kultura Žďár, příspěvková organizace
Se sídlem:
Dolní 183/30, 591 O 1 Žďár nad Sázavou
Ing. Marcelou Lorencovou - ředitelkou organizace
Zastoupené:
72053682
IČO:
DIČ:
CZ72053682
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:
43-6358680247/0100
1.2. Zhotovitel: PKS stavby a.s.
Se sídlem:
Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou
Zápis v OR:
u KS v Brně , oddíl B, vložka 930
Zastoupený:
Ing. Petrem Pejchalem, předsedou představenstva
IČO:
46980059
DIČ:
CZ46980059
Peněžní ústav: MONETA Money bank a.s.
175972792/0100
Číslo účtu:
1.3. Ve smluvních věcech jedná za objednatele: Ing. Marie Lorencová
za zhotovitele: Ing. Jaroslav Kladiva, pověřený člen
představenstva
V technických věcech jedná za objednatele: pověřený pracovník
za zhotovitele: Ing. Jaroslav Venhauer, technický náměstek
II. PŘEDMĚT DÍLA

11.1.

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést svým jménem a na vlastní odpovědnost
(na svůj náklad a nebezpečí) kompletní stavební práce včetně dodávky stavebních hmot
a dílů na akci:

,,Rekonstrukce vnitřních prostor Kina Vysočina,
1. etapa", Zd'ár nad Sázavou
(výměna sedaček a související stavební práce)

11.2.

Rozsah a kvalita předmětu díla jsou dány:
a) Projektovou dokumentací vč. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem
výměr, pod názvem „REKONSTRUKCE VNITŘNÍCH PROSTOR KINA
VYSOČINA, 1. ETAPA" zpracovanou firmou Ing. arch. Jaroslav Ševčík,
ARCH.Z.STUDIO, Štefánikova 167, 760 30 Zlín, IČO: 41578007, zakázka
z 08.2016.
b) Výzvou k podání nabídek z 19. prosince 2016.
c) Zadávacími podmínkami z 19. prosince 2016.
d) Nabídkou zhotovitele z 5.1.2017
e) Příslušnými nornrnmi a pf-edpisy platnými v době provádění díla.
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II.3.

Podmínky vyplývající z podkladových dokladů, které jsou uvedeny jako závazek
nebo povinnost objednatele během realizace stavby, zajistí zhotovitel.

Il.4.

Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, dodávky, služby
a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu
díla a uvedení do řádného provozu (např. vytyčovací práce - vytyčení stavby (směrové
a výškové), vytyčení stávajících sítí a zabezpečení jejich ochrany před případným
narušením, zajištění potvrzení správců sítí o nepoškození zařízení v jejich správě, zábory
veřejných prostranství, povolení k výkopovým pracím, zajištění skládky výkopového
a přebytečného materiálu, odvoz výkopového a přebytečného materiálu na skládku,
změny dopravního značení, dočasné dopravní značení, veškeré atesty, zkoušky a měření
potřebné k přejímacímu řízení a ke kolaudaci, geodetické zaměření skutečného provedení
díla, geometrický plán, dokumentaci skutečného provedení díla, propagace akce apod.).

11.5.

Zhotovitel je povinen zabezpečit provádění prací tak, aby při realizaci díla nedošlo
k podstatnému omezení současného provozu komunikací, sousedních pozemků
a stávajících objektů a domů nad rámec prováděných prací.

II.6.

Při realizaci díla nesmí být bez písemného souhlasu objednatele použity jiné materiály,
technologie nebo změny proti přijaté nabídce zhotovitele. Současně se zhotovitel
zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době
jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné
vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené.

II.7.

Zhotovitel se zavazuje provést rovněž veškeré případné nové stavební práce. Tyto nové
stavební práce mohou být zadány pouze v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb.
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

11.8.

Případné změny nebo rozšíření předmětu díla, oproti přijaté nabídce zhotovitele,
požadované objednatelem nebo vyplynou-li v průběhu výstavby, budou předem
smluvními stranami písemně odsouhlaseny. Teprve po jejich odsouhlasení může
zhotovitel tyto změny provést a má právo na jejich úhradu.

II.9.

Změny stavby požadované zhotovitelem (změna materiálů, technologií apod.) odsouhlasí
zhotovitel písemně se zástupcem projektanta, objednatele, budoucího uživatele
a s technickým dozorem objednatele (dále jen TD) zápisem do stavebního deníku.
Teprve po tomto odsouhlasení mohou být požadované změny realizovány. Pokud
zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele,
má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.

II.10.

O dohodnutých změnách dle odst. II.8. a 11.9. uzavřou obě strany písemný, pořadově
očíslovaný dodatek ke smlouvě, ve kterém dohodnou i případnou úpravu termínu předání
díla a cenu díla. Po podpisu dodatku oběma smluvními stranami má zhotovitel právo
na jejich úhradu. Na základě této skutečnosti budou fakturovány zhotovitelem a hrazeny
objednatelem nejpozději v závěrečné faktuře.

11.11.

Zhotovitel se zavazuje, že dílo vybudované jím v rozsahu čl. II. této smlouvy bude mít
kvalitativní technické ukazatele dle obecných technických požadavků na výstavbu,
platných předpisů a platných norem. Zhotovitel se zavazuje provést dílo z materiálů
I. jakosti s požadovanou certifikací a tomuto závazku bude též odpovídat kvalita všech
zhotovitelem prováděných prací. Zhotovitel je povinen předat objednateli na jeho žádost
veškeré doklady, které se vztahují k jakosti a certifikaci použitých materiálů.

II. 12.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost. Zhotovitel
prohlašuje, že se seznámil s projektovou dokumentací a podklady pro zhotovení díla,
překontroloval jejich správnost a neshledal vady, které by bránily provést dílo podle
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závazků zhotovitele dle čl. II. této smlouvy. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost
objednatele za správnost předané dokumentace.
Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů
na jejich odstranění a případným dopadem na předmět a cenu díla zhotovitel předá
objednateli.
11.13.

Zhotovitel se zavazuje jmenovat odpovědného pracovníka pro řízení předmětu díla
a komunikaci s objednatelem či jeho zástupcem.
Odpovědný pracovník (jméno, telefon): Ing. Martin Jambor, vedoucí projektu
tel.: 725 457 850

III. TERMÍN PLNĚNÍ - STA VENIŠTĚ
III. I.

Práce budou zahájeny:
(po podpisu smlouvy a předání staveniště)

předpoklad

1. února 2017

III.2.

Předmět díla bude kompletně dokončen a předán do:

předpoklad

31. května 2017

Termínem dokončení se rozumí předání hotového díla tj. splnění veřejné zakázky
v celém rozsahu. V případě, že stavba nebude zahájena v předpokládaném termínu
z důvodu na straně objednatele, budou termíny plnění veřejné zakázky, na základě
dohody smluvních stran, upraveny.
IIl.3.

Za nesplnění dokončení a předání předmětu díla v termínu stanoveném v čl. III.2.
smlouvy, z důvodu na straně zhotovitele, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli
smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý i započatý den prodlení s tím,
že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu škody nedotčeno.

Ill.4.

Zhotovitel předložil objednateli před podpisem této smlouvy harmonogram výstavby,
ze kterého je patrno časové a finanční plnění stavby. Objednatel tento harmonogram
odsouhlasil a objednatelem odsouhlasený harmonogram je pro zhotovitele závazný.

III.S.

V případě neplnění dílčích termínů plnění v odsouhlaseném harmonogramu, je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč bez DPH za každý
i započatý den prodlení s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu
škody nedotčeno.

III.6.

Jestliže je objednatel nucen změnit harmonogram výstavby, k čemuž je kdykoliv
oprávněn, je zhotovitel povinen přizpůsobit provádění díla této změně. Není-li
to technicky možné, je povinen to bez zbytečného odkladu sdělit písemně objednateli
a strany se neprodleně dohodnou na řešení této situace.

III.7.

V případě, že zhotovitel nezahájí, přeruší nebo zastaví práce ze své viny nebo bude
zřejmé, že nedodrží termíny plnění uvedené v harn10nogramu výstavby, má objednatel
kromě práv uvedených v ostatních ustanoveních této smlouvy právo zadat provedení
nebo dokončení předmětu díla nebo jeho části jiné firmě.
Zhotovitel je povinen objednatele písemně upozornit min. 7 dnů předem na skutečnost,
že z jeho strany budou nezahájeny, přerušeny nebo zastaveny práce. V případě porušení
této povinnosti je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.500,
Kč za každý i započatý den prodlení s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo
na náhradu škody nedotčeno.

III.8.

V případě nezahájení, přerušení nebo zastavení práce z viny objednatele, není zhotovitel
vázán sjednanými termíny. Termíny se prodlužují nejméně o dobu trvání zdržení
na základě uzavřeného dodatku této smlouvy.

III.9.

Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět
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práce v rozsahu uvedeném v projektové dokumentaci. Staveniště bude zhotoviteli
předáno nejpozději 3 pracovní dny před zahájením stavebních prací.
III.1O. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí vjezd na staveniště,
jeho provoz, oplocení, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby, v souladu
s vyhl. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby ve znění pozdějších předpisů.
Zdroje energií pro realizaci díla si projedná samostatně s jejich správci, případně s orgány
státní správy. Totéž učiní i v případě určení skládek materiálů, povolení vybudování
objektů ZS a pod. Zhotovitel je odpovědný za veškeré škody způsobené na staveništi
do doby předání a převzetí díla a vyklizení staveniště podle obecných ustanovení
o náhradě škody.
Ill.11. Zhotovitel je povinen před započetím výkopových prací zabezpečit na svůj náklad
vytyčení veškerých stávajících sítí a zařízení a splnit všechny podmínky stanovené
ve vyjádření jednotlivých správců těchto zařízení. Za veškeré zhotovitelem způsobené
škody na stávajícím potrubí, vedení, kabelech apod. nese výhradně a v plném rozsahu
odpovědnost zhotovitel.
III.12. Staveniště je zhotovitel povinen uvolnit, vyklidit, řádně uklidit a pokud je to možné uvést
do původního stavu současně s předáním á převzetím díla. Bez splnění této podmínky
není objednatel povinen dílo převzít. Za prodlení odstranění zařízení staveniště po dobu
delší 5 dnů po předání a převzetí díla z důvodu na straně zhotovitele, je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý další
i započatý den prodlení s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu
škody nedotčeno.
Ill.] 3. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků
v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
111.14. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré příslušné normy, technologické
lhůty, bezpečnostní, hygienické a požární předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí
vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne
jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.
111.15. Zhotovitel, který je původcem odpadů dle § 4 odst. 1 písm. w) zákona č. 185/2001 Sb.
o odpadech ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o odpadech), je povinen
při předání díla předložit doklady prokazující způsob, jakým naložil s jednotlivými druhy
stavebního odpadu na dané zakázce v souladu se zákonem o odpadech.
111.16. Zhotovitel je povinen eliminovat hlučnost a prašnost na staveništi po celou dobu
výstavby vhodnými technologickými postupy a volbou strojního zařízení. Stavební práce
a doprovodná činnost související se stavbou musí být prováděna v souladu s nařízením
vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací tak,
aby byly dodrženy hladiny hluku předepsané tímto nařízením.
Ill.17. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady neprodleně odstranit veškerá znečištění
a poškození stávajících komunikací, ke kterým dojde provozem zhotovitele. V případě,
že tak neučiní ani po písemném upozornění objednatele nebo jeho zástupce nejpozději
do 24 hodin, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý
den prodlení. Pokud v této souvislosti vznikne jakákoliv škoda, je zhotovitel povinen
ji nahradit.
Ill.18. Objednatel se zavazuje dokončené dílo v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit
za něj cenu uvedenou v čl. IV. této smlouvy.
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IV. CENA ZA DÍLO
IV. I. Cena díla je sjednaná na rozsah daný touto smlouvou o dílo jako cena nejvýše přípustná,
platná po celou dobu výstavby, s výjimkou případů stanovených v této smlouvě o dílo.
Je vyjádřena ocenemm technických jednotek jednotkovými cenami v členění
dle předaného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.
Položkový rozpočet (zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb)
předložil zhotovitel současně s nabídkou. Jsou v něm uvedeny jednotkové ceny u všech
položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro objednatelem
vymezené množství. Nabídnutá cena díla je považovaná za cenu díla na celý rozsah zadání
veřejné zakázky v rozsahu položkového rozpočtu.
Cena činí:
2 795 152,45 Kč

Cena bez DPH:

Daňová povinnost bude uskutečněna v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, v platném znění.
Cenová nabídka je platná po celou dobu plnění veřejné zakázky.
IV.2. a) Veškeré změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla, které nebyly uvedeny
v zadávací dokumentaci a neprovedené práce, budou oceněny položkově s použitím
stejných jednotkových cen jako nabídkový rozpočet pro předmět díla. V případě,
že bude nabídkový rozpočet obsahovat stejné položky s rozdílnou jednotkovou cenou,
bude pro stanovení ceny použita nejnižší z těchto jednotkových cen.
b) Položky neobsažené v nabídkovém rozpočtu budou oceněny do výše maximálně
směrných cen vydaných RTS, a.s. (ÚRS PRAHA, a.s.) platných v době realizace díla,
které budou snížené o I0%.
c) Položky, které nejsou obsaženy v nabídce ani v RTS, a.s. (ÚRS PRAHA, a.s.), budou
oceněny na základě dohody všech smluvních stran - obvyklá cena.
d) Specifikace materiálů neuvedených v nabídce zhotovitele ani v RTS, a.s. (ÚRS
PRAHA, a.s.) budou oceněny dle skutečných cen jednotlivých dodavatelů doložené
nabídkami min. 2 dodavatelů (příp. jiným dokladem dodavatele který objednatel
uzná).
e) Při dodatečném zajišťování subdodavatelských prací (případně i nestavebních)
ze strany zhotovitele, bude cena doložena nabídkami min. 2 dodavatelů (popřípadě
jiným dokladem dodavatele, který objednatel uzná), respektive nabídkou předloženou
objednatelem.
IV.3.

Práce, které nebudou oproti projektové dokumentaci prováděny, budou oceněny položkově
s použitím stejných jednotkových cen jako rozpočet pro předmět díla a budou odečteny
z ceny díla vč. specifikací a přirážek.

IV .4. Kvantifikace množství - budou-li skutečně provedené objemy a množství u jednotlivých
položek rozdílné oproti předloženému výkazu výměr, bude fakturováno dle skutečnosti,
v jednotlivých cenách uvedených v dílčích rozpočtech.
V. FINANCOVÁNÍ
V.1.

Provedené práce budou fakturovány jedenkrát měsíčně, dle rozpočtu předloženého
zhotovitelem a schváleného objednatelem, a to na základě objednatelem (nebo jeho
zástupcem) potvrzeného soupisu prací, přičemž za datum uskutečnění plnění se považuje
poslední den v měsíci. Soupis prací předloží zhotovitel ke schválení nejpozději do 5
kalendářních dnů od posledního dne v měsíci. Bez tohoto potvrzeného soupisu prací
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je faktura neplatná.
Případné změny stavby budou finančně vyjádřeny fonnou přípočtů a odpočtů
a odsouhlaseny zástupci zúčastněných stran. Finanční vypořádání těchto prací bude
provedeno nejpozději v závěrečné faktuře.
V.2.

Jednotlivé faktury musí splňovat náležitosti zákona č. 235/2004 Sb. o DPH v platném
znění. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti daňového dokladu, objednatel
je oprávněný vrátit ji zhotoviteli na doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty
splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury objednateli.

V.3.

Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejich prokazatelném
doručení druhé straně. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky
z účtu objednatele.

V.4.

Při prodlení objednatele se zaplacením faktury se sjednává výše úroků z prodlení ve výši
0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.

V.S.

Dílo bude proplaceno průběžně až do výše 90 % ceny prací uvedené v čl. IV. I. smlouvy.
Právo na zaplacení pozastávky platby ve výši 1O % ceny díla vznikne po odstranění všech
vad a nedodělků ve smyslu této smlouvy a to nejpozději do 20 dnů po sepsání zápisu
o jejich odstranění.

V.6.

Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu uhradit objednateli veškeré majetkové
sankce, které mu uloží správní či jiný orgán za zhotovitelem způsobené porušení obecně
závazných předpisů, směrnic, výnosů, místních vyhlášek, pravomocných rozhodnutí
a dalších zákonných opatření.

V.7.

V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu,
náhradu škody nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn
započíst tuto částku z kterékoliv faktury resp. z více faktur zhotovitele nebo z pozastávky
(na podkladě objednatelem vystaveného vyúčtování smluvní pokuty).

VI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU DÍLA
VI. I.

Lhůta pro předání a převzetí díla je stanovena nejpozději do tennínu uvedeného v čl. III.2.
této smlouvy. Předání a převzetí předmětu díla bude prováděno v rozsahu a způsobem
stanoveným § 2604 a násl. občanského zákoníku a touto smlouvou.
Zhotovitel je povinen zajistit pro účely přejímky předložení veškerých atestů, revizních
knih, zpráv a protokolů o zkouškách stanovených příslušnými předpisy, prohlášení o
shodě podle zák. č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky ve znění
pozdějších předpisů a nař. vlády č. 163/2002 Sb. o technických požadavcích na vybrané
stavební výrobky ve znění pozdějších předpisů, provozní předpisy k obsluze díla
a podmínky užívání a údržby nutné po dobu záruční doby.
Dále předá kompletní vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení
předmětu díla v tištěné a digitální podobě a fotodokumentaci výstavby dle TKP - vše dle
požadavku zadavatele. Případné nepředání těchto požadovaných dokumentů a dokladů
bude považováno za vadu díla.

Vl.2.

a)

Zhotovitel je povinen vyzvat nejméně 3 dny předem objednatele k převzetí
kompletně dokončených částí předmětu díla.
b) Objednatel převezme předmět díla, bude-li provedení objemu a jakost dodávky
v souladu s touto smlouvou a předá-li mu zhotovitel veškerou dokumentaci s doklady
podle podmínek této smlouvy.
c) Objednatel může převzít předmět díla i v případě, že při přejímce bude mít předmět
díla takové vady a nedodělky, které dle objednatele nebrání řádnému užívání
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předmětu díla a poskytne-li zhotovitel objednateli dostatečné záruky, že vady odstraní
v termínu společně dohodnutém.
d) O průběhu a výsledku přejímky budou sepsány oběma smluvními stranami zápisy,
v nichž budou určeny lhůty k odstranění vad a nedodělků.
e) Dnem podpisu zápisu o předání a převzetí přechází nebezpečí škody k předmětu díla
na objednatele a začíná běžet záruční doba.
VI.3. Jestliže zhotovitel nedodrží jednotlivé lhůty vzájemně dohodnuté v zápise o předání
a převzetí, stanovené pro odstranění vad a nedodělků, je povinen zaplatit objednateli
smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý den prodlení a každou jednotlivou vadu
či nedodělek do doby jejich odstranění s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo
na náhradu škody nedotčeno. V případě, že zhotovitel neodstraní vady a nedodělky
zjištěné při předání a převzetí stavby, má objednatel právo, po uplynutí stanoveného
termínu, kromě nároku na smluvní pokuty si tyto vady a nedodělky odstranit sám nebo
prostřednictvím třetího subjektu a to na náklady zhotovitele.
Vl.4. Předmět díla bude dokončen včetně konečného úklidu a řádného vyčištění stavby.
VII. OSTATNÍ PODMÍNKY SMLOUVY
VII. I. Objednatel se zavazuje, že zhotoviteli dodá do termínu zahájení prací doklady potřebné
k zahájení a realizaci díla:
a) Projektovou dokumentaci.
VII.2. Objednatel nebo jeho zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla, je oprávněn:
- kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami,
projektovou dokumentací, přísl. normami, rozhodnutími veřejnosprávních orgánů
a obecně závaznými právními předpisy;
- upozorňovat zápisem do stavebního deníku a do zápisů z kontrolních dnů na zjištěné
nedostatky a kontrolovat termín a způsob jejich odstranění;
- kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu
o opatřeních a termínech odstranění zjištěných vad a nedodělků.
Nerespektování požadavků technického dozoru objednatele ze strany zhotovitele
opravňuje objednatele k zastavení stavby až do doby zjednání nápravy. Zastavení stavby
musí být učiněno písemně zápisem ve stavebním deníku, příp. doporučeným dopisem
na adresu zhotovitele s uvedením důvodu, který vedl k zastavení stavby.
V případě příkazu k zastavení stavby je objednatel oprávněn od smlouvy jednostranně
odstoupit. Podmínky odstoupení od smlouvy viz čl. VII.21. této smlouvy.
VII.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných
prací, kterou provádí TD a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad. Výkon
tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné plnění smlouvy.
VII.4. Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných
poradách (kontrolních dnech), které bude objednatel organizovat prostřednictvím
TO podle potřeby stavby.
VII.S. a) Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník, v souladu
se stavebním zákonem a navazujícími platnými prováděcími vyhláškami. Stavební
deník musí být uložen u stavb yvedoucího na přístupném místě.
b) K požadavkům objednatele zapsaným do stavebního deníku se zhotovitel
vyjádří neprodleně, nejdéle do 3 pracovních dnů, přičemž příkaz k zastavení stavby
je povinen respektovat okamžitě.
c) Do stavebního deníku jsou oprávněni provádět zápisy zástupci objednatele,
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pracovníci TD, dále zástupci zhotovitele a projektant (AD).
VII.6. Zhotovitel je povinen písemně průběžně zvát objednatele ke kontrole všech prací, které
mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými a to ve lhůtě dvou dnů před jejich
započetím. Jestliže se objednatel nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, bude
zhotovitel pokračovat v pracích. Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí
těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele.
V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, lu·adí
jejich odkrytí zhotovitel. V případě, že zhotovitel nevyzve písemně objednatele nebo jeho
zmocněného zástupce ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se stanou
nepřístupnými a objednatel bude požadovat jejich dodatečné odkrytí, uhradí zhotovitel
veškeré náklady spojené s odkrytím a případnou opravou. Účast objednatele na řízení
o zakrytí prací nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné provedení předmětu díla.
Pozvání na kontrolu bude učiněno písemně a zápisem do stavebního deníku.
Vll.7. Zhotovitel nese do předání a převzetí dokončeného předmětu díla objednateli veškerou
odpovědnost za škodu na realizovaném díle, materiálu, zařízení a jiných věcech určených
k jeho výstavbě zajišťovaných zhotovitelem, jakož i za škody způsobené v důsledku
zavinění třetích osob, které byly zhotovitelem stavby nasmlouvány.
VIl.8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům,
je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu nahradit uvedením do řádného
stavu a není-li to možné, tak finančně uhradit podle obecných ustanovení o náhradě škody.
Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
VII.9. Zhotovitel je povinen být po celou dobu realizace díla pojištěn proti škodám způsobeným
jeho činností, včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele v minimální výši
plnění veřejné zakázky. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli.
VII. I O. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda
a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
VII. I I .Záruky:
Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět díla je provedený podle podmínek smlouvy
a v souladu s obecně závaznými právními předpisy a že po dobu záruční doby bude mít
vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.
a) Vzájemnou dohodou se stanoví záruční doba na toto dílo v délce 36 měsíců.
avrhne uchazeče!!! kritérium hodnoceno.
Záruční doba počíná běžet podpisem zápisu o předání a převzetí díla.
b) Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby
má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady.
Jestliže se ukáže, že vada předmětu díla je neopravitelná, avšak nebrání užívání díla,
má objednatel právo na zaplacení přiměřené slevy z ceny díla.
c) Reklamace vad vzniklých v záruční době uplatní objednatel písemně u zhotovitele,
který je povinen nastoupit na odstranění reklamované vady neprodleně, nejpozději
však do I O dnů od uplatnění oprávněné reklamace objednatelem a vady odstranit
v co nejkratším technicky možném termínu. Termín odstranění vad bude dohodnut
písemnou formou. V případě, že se smluvní strany na termínu odstranění vad
nedohodnou, platí, že lhůta k odstranění vady je 30 dnů ode dne uplatnění oprávněné
reklamace. Pokud zhotovitel neodstraní vady v dohodnutém termínu, je povinen
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý započatý den prodlení
s odstraněním vad. Smluvní pokuta se vztahuje samostatně na každou jednotlivou
vadu s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu škody nedotčeno.
d) Jestliže zhotovitel nenastoupí nebo neodstraní závady v dohodnutých termínech, nebo
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pokud v těchto termínech nesdělí objednateli, že neuznává nárok objednatele
vyplývající ze záruky za jakost z důvodu jeho neoprávněnosti, je objednatel oprávněn,
kromě uplatnění smluvní pokuty, podle vlastního uvážení tyto práce provést sám,
pověřit jejich provedením jinou firmu, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit
vadnou či neúplnou funkční část předmětu díla. Takto vzniklé řádně doložené náklady
se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli do I O dnů od doručení faktury.
e) Záruční doby na reklamované části předmětu díla se prodlužují o dobu počínající
datem uplatnění reklamace a končí dnem odstranění vady.
f) Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně,
tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje
záruční doba resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod.,
je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním
vady vzniklé náklady.
VII. I2. Objednatel je povinen zhotoviteli umožnit přístup do prostoru, pokud je to potřebné
pro řádné odstranění vad nebo nedodělků.
VII. I 3. Zhotovitel provede všechny práce stanovené ve smlouvě kompletně, kvalitně a včas
podle platných norem a předpisů a v souladu s požadavky veřejnosprávních orgánů
a objednatele.
VII.I4. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s projektovou dokumentací dle této smlouvy
a že je schopen předmět díla provést dle této dokumentace v plném rozsahu a předat
jej objednateli ve stavu schopném bezvadného užívání a bez technických vad. Dále
prohlašuje, že cena díla obsahuje veškeré práce a dodávky nutné pro realizaci předmětu
díla specifikovaného v této smlouvě.
VII.I 5. Zhotovitel a objednatel si vzájemně touto smlouvou potvrzují, že drobné odchylky
od projektové dokumentace, které nemění celkové řešení díla, ani nezvyšují cenu díla,
nejsou vadami, jestliže byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem (do stavebního
deníku). Tyto odchylky zhotovitel vyznačí v paré skutečného provedení díla podle
čl. VI.I. této smlouvy.
VII.I6. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na vady projektové dokumentace předané
objednatelem, které zjistil před zahájením prací a v jejich průběhu.
VII.I7. Pro náhradu škody platí ustanovení § 2894 a násl. občanského zákoníku s tím,
že smluvní strany se dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk. Náhradu škody
je poškozená strana oprávněna vždy uplatnit, bez ohledu na smluvní pokuty uplatněné
nebo uplatnitelné z téhož titulu.
VII.I8. Strany nebudou odpovědné za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků
následkem vyšší moci. Za vyšší moc se považují okolnosti, vzniklé po podepsání této
smlouvy jako následek nevyhnutelných událostí mimořádné povahy, které mají přímý
vliv na plnění předmětu díla a které smluvní strana, uplatňující působení vyšší moci,
nemohla předpokládat před uzavřením této smlouvy, a které nemůže tato dotčená
smluvní strana ovlivnit při vynaložení veškerého svého úsilí.
VII.19. Vyskytne-li se působení vyšší moci, lhůty ke splnění smluvních závazků se prodlouží
o dobu jejího působení.
VII.20. Smluvní strana postižena vyšší mocí je povinna druhou smluvní stranu uvědomit
písemně o zahájení působení vyšší moci do deseti dnů, a totéž se týká konce působení.
Pokud by tak neučinila, nemůže se smluvní strana odvolávat na působení vyšší moci.
VII.21. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy:
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Je-li na majetek zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, ve kterém bylo vydáno
rozhodnutí o úpadku nebo byl-li insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku.
Za podmínek dle § 2001 občanského zákoníku, jestliže zhotovitel neprovádí práce
v odpovídající kvalitě a neodstraní vady vzniklé vadným prováděním díla do 14 dnů
po písemném upozornění nebo po upozornění zápisem ve stavebním deníku.
Jestliže zhotovitel nezahájí, přeruší nebo zastaví práce ze své viny, nebo bude zřejmé,
že z důvodu neplnění postupu prací dle harmonogramu delším než 14 dnů, nedodrží
termín dokončení a předání předmětu díla.
Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, doručeno druhé straně, pncemž
účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení. Strany výslovně
sjednávají, že v případě, kdy strana nepřevezme zásilku doručovanou poštou do vlastních
rukou, má se za den doručení třetí den uložení zásilky u pošty.
V případě odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen do 1O kalendářních dnů vyklidit
staveniště a předat rozestavěné dílo jinému zhotoviteli určenému objednatelem včetně
poskytnutí nezbytně nutných činností pro plynulé pokračování zhotovení díla.
V případě nesplnění této povinnosti se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré
náklady a škody, které mu v souvislosti s porušením této povinnosti vznikly.
VII.22. V případě zastavení stavby či zániku smlouvy způsobeném odstoupením od smlouvy
zaplatí objednatel zhotoviteli pouze práce provedené v souladu s touto smlouvou
na základě inventarizace stavby (skutečně zabudovaného materiálu). V tomto případě
se vztahuje záruka za provedení díla, uvedená v této smlouvě, na takto zaplacené práce
včetně zabudovaného materiálu.
VIJ.23. Zhotovitel prohlašuje, že v nabídce uvedené konstrukce, technologie, výrobky
a materiály splňují jakostní a technické parametry stanovené v zadávací dokumentaci.
VII.24. Zhotovitel souhlasí dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě, že je osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly na předmět
zakázky.
VII.25. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech podzhotovitelů
včetně výše jejich podílu na akci. Tento přehled je povinen objednateli na vyžádání
předložit. Právo změny podzhotovitele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval
v zadávacím řízení kvalifikaci, má zhotovitel pouze po předchozím písemném
odsouhlasení objednatelem. Nový podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci minimálně
v rozsahu, v jakém byla prokázána původním podzhotovitelem v zadávacím řízení.
VII.26. Obě strany se vzájemnou dohodou mohou sankcí vzdát, i když na ně vznikne smluvní
nárok. Dále obě smluvní strany prohlašují, že považují výši smluvních pokut dle této
smlouvy za přiměřenou povaze plnění dle této smlouvy.
Yll.27. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje,
že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů objednatelem
s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisú, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této
smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních pfodpisů,
zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů.
VII.28. Zhotovitel souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním svých osobních
údajů obsažených v této smlouvě objednatelem (příp. jeho zaměstnanci), a to pouze
pro účely vedení evidence a projednání v orgánech objednatele a zveřejnění rozhodnutí
těchto orgánů, uzavření smluv, apod., ve kterých jsou tyto údaje obsaženy, tj. všude tam,
kde lze uvedením osobních údajů předejít záměně účastníků právního vztahu.
- IO -

Objednatel: Kultura ár, příspěvková organizace
Název akce: ,,Rekonstrukce vnitfnfch rostor Kina Vysočina, t. etapa", Žd'ár nad Sázavou

Tento souhlas je poskytován na dobu neurčitou, nejdéle však do okamžiku, kdy pomine
účel, pro který budou uvedené osobní údaje zpracovány, s výjimkami stanovenými
zvláštními zákony.
Zhotovitel si je zároveň vědom svých práv upravených příslušnými ustanoveními zákona
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.
VII.29. Zhotovitel souhlasí s tím, že ze strany objednatele bude, resp. může být, při dodržení
podmínek stanovených zákonem č. 1 O1/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna tato smlouva, její část
nebo dílčí informace týkající se této smlouvy a jejího plnění.
VIII. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ
VIII. I. Smlouvu lze změnit nebo zrušit jen písemnou formou - číslovaným dodatkem, který bude
dohodnut a potvrzen podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran. Ostatní
ujednání zmocněnců stran pro vlastní provádění stavebních prací, přesahující jejich
zmocnění se považují jen za přípravná jednání, která nabývají platnosti smlouvy
jen tehdy, budou-li smluvními stranami potvrzeny jako dodatek k této smlouvě nebo jako
nová smlouva.
VIII.2. Smlouva je uzavřena podle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Právní vztahy
zhotovitele a objednatele, které nejsou touto smlouvou výslovně dohodnuty, se řídí
uvedenou zákonnou úpravou občanského zákoníku.
VIIl.3. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, dva stejnopisy jsou určeny
pro objednatele a dva pro zhotovitele.
VIIl.4. Zhotovitel se zavazuje, že provedení díla nepostoupí jinému zhotoviteli.
VIII.5. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky z uzavřené
smlouvy o dílo třetím osobám bez předchozího souhlasu objednatele.
VIII.6. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti
se zadávacím řízením sám, nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání,
jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména
že nenabízel žádné výhody osobám, podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou
s ním objednatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům
nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.
VIII.7. Veškeré písemnosti zasílané podle této smlouvy nebo v souvislosti s plněním této
smlouvy budou vyhotoveny písemně v českém jazyce a budou doručeny osobně
nebo prostřednictvím poštovní přepravy či obdobné služby. Za den doručení
je považován třetí pracovní den po prokázaném odeslání písemnosti druhé smluvní
straně, i když druhá smluvní strana zásilku obsahující písemnost z jakéhokoliv důvodu
nepřevezme. Všechny písemnosti budou doručovány na adresy smluvních stran uvedené
v záhlaví této smlouvy. Pokud je doručováno prostřednictvím datové schránky, platí
pro doručení postup stanovený právními předpisy platnými v době doručování.
Vlll.8. Tato smlouva o dílo nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran.
VIII.9. Účastníci smlouvy o dílo prohlašují, že jsou zcela svéprávní a že se řádně seznámili
s textem a obsahem smlouvy, který je projevem jejich pravé a svobodné vůle, učiněné
vážně a nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho smlouvu podepisují.
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Objednatel: Kultura ár, pHspěvkové organizace
Název akce: ,.Rekonstrukce vnitřních prostor Kina Vysočina, I. etapa", Žďár nad Sá7.avou

Doplněný Návrh smlouvy o dílo bude předán současně s nabídkou a stane se nedílnou
součástí nabídky zhotovitele.
V případě nejasných údajů v nabídce uchazeče, jsou rozhodující doplněné údaje v tomto
Návrhu smlouvy o dílo.
Uchazeč se v plném rozsahu seznámil se zadávací dokumentací. Před podáním nabídky
si vyjasnil veškerá sporná ustanovení nebo technické nejasnosti a s podmínkami zadání
veřejné zakázky a se zadávací dokumentací souhlasí a respektuje je.

Dále je uchazeč seznámen s podmínkami staveniště a se všemi okolnostmi, které mohou mít
vliv na navržený obsah smlouvy o dílo a na cenu díla a předložená nabídka tyto okolnosti
respektuje. Nedokonalá informovanost uchazeče není důvodem k pozdější změně ceny díla
a termínů jeho provedení.

Ve Žďáře nad Sázavou dne

O 2-02-2017

-------

Ing. Petr Pejchal
předseda představenstva

Ing. Marcela Lorencová
ředitelka organizace

----------
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Stavba:

16062

Rekonstrukce vnitřních prostor Kina Vysočina, 1.etapa

Objekt:

SO 01A

Výměna sedaček v kinosále

JKSO:

802.12.1.0

Rekapitulace stavebního objektu
Zákl. údaje

S001A
Výměna sedaček v kinosále

Třidnik stavebn1 802

Haly občanské výstavby

802.1

Haly pro vědu, kulturu a osvětu

802.12

haly kin

802.12.1

svislá nosná konstrukce zděná z cihel,tvárnic, bloků

802.12.1.0
Rozsah:

1 692,00 m3

Rekaoitulace souoisů náležeiících k obiektu
Soupis

Cena {Kč)

01

Stavební rozpočet - úprava hlediště

02

Interiér rozpočet - úprava hlediště
Celkem objekt
S001A

714 601,89
2 080 550,56
2 795152,45

Rekapitulace DPH
Základ pro DPH

15 %

DPH

15 %

0,00

Základ pro DPH
DPH

21 %
21 %

2 795 152,45
586 982,01

Celkem za obiekt s DPH

0,00

3 382134.46

raci a dodávek
16062
S001A
01
P.Č.

Cislo položky

Ceník kanltola
Díl: 6 3

Nazev polotky

MJ mnotství

Poznámka uchazeče
Podlahv a oodlahové konstrukce

Včetně vy1vofeni dilatačních spár, bez zaplněni

lm3

I

35.950001

207.1:
160.00'(0.13+0,23}'2

... postňk nových betonových podlah proti prvotnimu vysycháni,

207.1:
160,00
... :
55.00

"'-[-""

m2

631 35 Bedněni stěn, rýh a otvorů v podlahách

4 631351101ROO

5 631351102ROO

oii: 96

...zfizeni

m3

011: 99

-

206.2:
(3,80)'0.15'1,75

I

35.950001

151.231

37.40000 ·- 234,561
37.40000
47,76
37.40000

=

-

m2

... Bouráni mazanin betonových U. nad 10 cm, nad 4 m2, sbíječka li. mazaniny 15 - 20 cm

965 04 Bouráni podkladů pod dlažby nebo lit)'ch celistvých dlažeb a mazanin

6 965042241RT5

lm3

-

.. odstraněni

9 964.60 801-1

RTS

5 436.80 801-1

RTS

8 772.38 801-1

RTS

1 786.13 801-1

RTS

55.00000

Bouráni konstrukci

17.00·0.20·11

RTS

160.00000

631 31-915 Priplalek za pfehlazeni poyrchu

betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladitkem
3 631319155ROO
J ... tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm

102 692.45 801-1

7,15000

55.00'0,13

2 631316115ROO

2856,541

28,80000

--

631 31-6 speciální povrchové úpravy mazanin

,\AOn.
soustava

128 652 36

631 31 Mazanina z betonu prostěho
(z kameniva) hlazená dřevěn)'m hladítkem

631 31-511. přes 120 do 240 mm
1 631315621ROO
... z betonu C 20/25

Ceník

celkem

cena /MJ

m2

0.99750
0.99750

726,37

1

Staveništní oresun hmot

72455
724,55 801-3

RTS

9043 49

999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů

oborů 801, 803, 811 a 812
999 28-1 pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plé!išťů

7 999281105ROO

... Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky S m

·�-u
91,34839=--

I

Hmotnosti z položek s pořadovými éisly:

1,2,4,:

011:

n6

·-

91.34840

Součet: : 91.34839

Podlahv oovlalcové

776 10 Prípravně práce

položky neobsahuji žádný materiál
... Vyrovnáni podkladů samonivelačni hmotou

8 776101115ROO

9 776101121ROO

207.1:
420,00

... Proveden[ penetrace podkladu

776 51-8 Odstraněni povlakových podlah z nášlapné plochy
... lepených, bez podložky, z ploch přes 20 m2
10 776511810ROO
vč lišt

99,00

m2

420,00000
420.00000

m2
lm2

I

207.1:
420.00+55.00

494,200001

41.58

15,791

9 043.49 801-4

RTS

574111 96
14 333,25 800-775

RTS

17 463,60 800-775

RTS

7 801.71 800-775

RTS

116 631,90 800-775

RTS

413 494,62

Vlastní

475,00000

koberec:

19,20000

16,00'1,20

776 57 Položeni povlakových podlah textilních
všivaných a vpichovaných

776 57-2 montai - podlahová krytina textilní ve specifikaci
... Lepeni povlakových podlah z pásů textitnich
11 776572100ROO
VČ lišt

12 7760001

207.1:
420,0+75,00

Koberec s nehoř1avou (pravou, vč.lišt

495,00' 1,03

lm2

m2

998 77-6 Přesun hmot pro podlahy povlakové
vodorovně do 50 m

13 998776201ROO

... Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m

%

Ceny z položek s pořadovými čisly:

11,:

011: 096

I

495.00000

·%-�
509.85000
811,01
50�.85000

-

o.n

I

2,68870

Demontážni hmotnosti z položek s pořadovými čísly::

6,10,:

pro vodorovnou dopravu
...Nakládáni suti na dopravnl prostředky

t

2,68870

Demontážní hmotnosti z položek s pofadovými čisly:

6.10.:

Součet· · 2.68870

385,00

4 386.88 800-775

�

206 95 3

-

RTS

1 035.15 801-3

RTS

172,56 822-1

RTS

2,68870

Součet: : 2.68870

979 08-7 Nakládáni na dopravní prostředky

15 979087212ROO

5697.25

-

Presunv suti a vvhnuranvch hmot

979 08-4 Poplatek za skládku
... Poplatek za skládku stavebni suti
14 979990001ROO

235.621

2,68870

64,18

-

979 08· 1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku

16 979081111ROO

... Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km
Včetně naloženi na dopravni prostředek a složeni na skládku, bez poplatku za skládku

t
l

I

2.688701

269.80 801·3

RTS

8,65

209.35 801·3

RTS

100.34

1

Demontážni hmotnosti z položek s pořadovými čisty:

17 979081121ROO

6.10.:
Součet:: 2.68870

... Připlatek k odvozu za každy další 1 km

t

2,68870
24.19830

Demontáž.ni hmotnosti z položek s pořadovými čísly;

6.10.:

24.19830

Součet.: 24.19830

979 08-2 Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot

18 979082111ROO

.. .Vnitroslaveništni doprava suti do 1 O m

t

2.68870

128,06

344,30 801·3

RTS

t

2,68870
2.68870

14,27

38.38 801·3

RTS

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čisty:

19 979082121ROO

6.10,:
Součet· : 2.68870

.. Připlatek k vnitrost. dopravě suti za dalšich 5 m
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly:

6,10.:
Součet. : 2.68870

2.68870

[FIii i stavby
Žďár nad Sázavou, tel

rací a dodávek

IP.č. 11.,1slo položky
Ceník kaoítola

011: 01

Nézev položky
Poznámka uchazeee
Kinosál

MJ mnotstvi

cena /MJ

celkem

Ceník

Cen.
soustava

2 080 550 56

Kinosedačka 1-mistná, 600x740x980

ks

161.00000

6021,40

969 445.40

Vlastní

2 INT02a

Kinosedačka 2-místna, v řadě, 1075x740x980

ks

5,00000

10 747,44

53 737,20

Vlastni

3 INT02b
4 INT03
5 INT04

Kinosedačka 2-místná, samostatně, 1200x740x980

ks

11,00000

12052.92

132 582,12

Vlastní

Kmosedačka 4-místnil. box, 2700x1100x980

15.00000
15,00000

38 962,00
6 274,40

584 430.00
94 116,00

Vlastní

Stolek k boxu, pfÚTl.500,v.650

ks
ks

6 DMT

Demontáž stávajicich křesel(380ks) včetně likvidace

ks

1.00000

89056.00

89 056.00

Vlastni

7 MT

Montáž nových křesel

kpl

1,00000

157183,84

157 183.84

Vlastni

1 INT01

Vlastni

