
i

OSM-D/0033/2021
Číslo smlouvy zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO '"/b'j
Město Rakovník
se sídlem Husovo nám. 27, 269 18 Rakovník
zastoupené PaedDr. Lud'kem Štíbrem, starostou
bankovní spojení: ČSOB Rakovník
číslo účtu: 50045004/0300
IČ: 00244 309 DIČ:CZ00244309

dále jen ,,objednatel"

a

Výtahy Příbram s.r.o.
se sídlem Gen. R. Tesaříka 135, 261 01 Příbram I
zastoupená Pavlem Scharhagem a Ing. Petrem Vinšem, jednateli
bankovní spojení: Flo banka a.s.
číslo účtu: 2300347793/2010
IČ: 24800503 DIČ: CZ24800503
zapsaná pod spisovou značkou C 175413 vedenou u Městského soudu v Praze

dále jen ,,zhotovitel"

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

SMLOUVU O DÍLO

I. Předmět plnění

l. Předmětem smlouvy je: Přístavba výtahu s pečovatelskou službou, včetně souvisejÍcÍch stavebních
prací. Přesný rozsah prací je specifikován v cenové nabídce (rozpočtu).

2. Objednatel se zavazuje toto dílo prosté vad a nedodělků převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.
Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo za celkovou cenu uvedenou v ČI. IV. této smlouvy.

TI. Místo plnění

Místem stavby je Dům s pečovatelskou službou Vysoká 91, 269 01 Rakovník

III. Čas plnění

l. Veškeré práce s dílem souvisejícím budou provedeny v termínu:

Zahájení prací a dokonČení prací:

1.5.2021 - 30.10.2021
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IV. Cena za dílo
l. Cena díla byla vypočtena na základě položkového rozpočtu.

CENA DÍLA bez DPH

DPH 21 %
CELKOVÁ CENA DÍLA včetně DPH

OSM-D/0033/2021
Číslo smlouvy zhotovitele:

1 498 764 Kč

224 814 Kč

l 723 578 Kč

2. výše sjednané ceny je nejvýše přípustná. Tato cena se může měnit pouze v případě, dojde-li
ke změně rozsahu díla vymezeného nabídkou v rámci výběrového řízení ze strany objednatele,
na což si objednatel vyhrazuje právo. V případě, že bude objednatel dodatečně požadovat větší
rozsah díla (vícepráce) bude toto řešeno uzavřením dodatku k této smlouvě odsouhlaseného
oběma smluvními stranami

V. Platební podmínky
l. Cenu za provedení díla uhradí objednatel zhotoviteli následovně:

a) po dokončení a předání díla vystaví zhotovitel objednateli konečnou fakturu za dílo, na
základě skutečně provedených výměr a smluvních jednotkových cen se splatností 30 dnů od
jejího doručeni objednateli,

b) objednatel si vyhrazuje právo pozastavit proplacení 10 % z konečné faktury za dílo, do doby
odstranění vad a nedodělků, vyskytnou-li se při přejímce na díle. Pozastávka bude uvolněna
do 30 dnů po odstranění poslední z vad a nedodělků.

VI. Záruka a odpovědnost za vady
l. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v kvalitě odpovídající platným ČSN

a v souladu s bezpečnostními, hygienickými, protipožárními a jinými souvisejícími právními
předpisy, zejména zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a provádět jeho soustavnou
kontrolu.

2. Vadou díla se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech stanovených touto smlouvou,
obecně závaznými předpisy a technickými normami.

3. V případě výskytu vady díla uplatní objednatel právo odstranění vady bez zbytečného odkladu,
nejlépe ihned při jejím zjištění, nebo při předání díla. Odstranění vad a nedodělků bude
zaznamenáno do předávacího protokolu díla, nebo bude sepsán samostatný protokol.

4. Záruční lhůta na dílo se sjednává na dobu 60 měsíců od předání díla objednateli do užívání,

VII. Smluvní sankce
l. V případě, že bude zhotovitel v prodlení s předáním řádně dokončeného díla, sjednávají si smluvní

strany smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý den prodlení,
kterou je zhotovitel povinen uhradit objednateli.

2. V případě prodlení objednatele s úhradou oprávněně vystavených faktur sjednávají si smluvní
strany smluvní pokutu ve výši 0,5% z fakturované ceny díla včetně DPH za každý den prodlení,
kterou je objednatel povinen uhradit zhotoviteli.

3. Okolnosti vylučující odpovědnost musí prokázat smluvní strana, která svojí smluvní povinnost
porušila a vyloučení odpovědnosti se dovolává.
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Ť OSM-D/0033/2021
Číslo smlouvy zhotovitele:

Dojde-li k přerušení prací ze strany objednatele, zhotovitel dokončí rozpracovanou část a provede
její vyfakturování. Přerušení prací bude řešeno dodatkem smlouvy, kterým bude prodlouženo
časové smluvní ujednání o lhůtu přerušení prací.

VIII. Podmínky pro provedení díla
Řádně provedené dílo v rozsahu dle ČI I. této smlouvy, bez vad a nedodělků bránících řádnému
užívání předmětu díla, bude protokolárně předáno pověřenému pracovníkovi objednatele v místě
plnění předmětu díla, nejpozději do stanoveného termínu dokončení prací.

2. O průběhu prací povede zhotovitel stavební deník, ve kterém zaznamená všechny skutečnosti
důležité pro plnění smlouvy. Objednatel je oprávněn nahlížet do stavebního deníku zhotovitele,
činit v něm zápisy a brát si kopii.

3. zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, které znemožňují provedení díla sjednaným
způsobem, je povinen toto oznámit ihned objednateli. Do doby dosažení dohody o změně je
zhotovitel oprávněn dílo přerušit. Přerušení díla může požadovat i objednatel. K přerušení ze
strany zhotovitele může dojit i při nepříznivých klimatických podmínkách, přičemž toto musí být
doloženo zápisem ve stavebním deníku. Změny většího rozsahu budou upřesněny dodatkem
smlouvy.

4. Právo technického dozoru stavby iná zástupce objednatele, nebo jím určený zástupce.

5. Zhotovitel k přejímce díla předloží zejména následující doklady:
> Stavební deník
> Doklady prokazují kvalitu realizovaného díla (certifikáty, prohlášení o shodě...)
> Fotodokumentaci realizace díla
> Protokoly o provedených zkouškách:

IX. Ochrana Životního prostředí, EMS

l. Zhotovitel je povinen při plnění svého závazku ze smlouvy udržovat v maximální možné míře
pořádek a čistotu na staveništi. Je povinen na své náklady odstraňovat odpad a nečistoty, které
vznikly jeho činností. Je povinen zajistit likvidaci vzniklých odpadů v souladu se zákonem
č. 185/2001 Sb., o odpadech a jeho prováděcích vyhlášek, v platném znění, zejména pak třídit
odpad dle jednotlivých druhů a kategorií, shromažďovat ho na označených místech v nádobách
(kontejnerech) k tomu určených a předávat ho pouze osobám, které mají oprávnění pro nakládání
s danými druhy odpadů (s ostatními nebo nebezpečnými odpady). Zhotovitel je povinen zajišt'ovat
veškerou předepsanou dokladovou evidenci vyplývající ze zákona. Na vyžádání objednatele, je
zhotovitel povinen tuto evidenci předložit. Pokud je na staveništi zaveden systém tříděného sběru
odpadů a zhotovitel bude vyzván k zapojení do tohoto systému, je povinen zapojit se, dodržovat
systém třídění a ukládání jednotlivých druhů odpadů a podílet se na nákladech spojených se
zneškodněním odpadů v dohodnuté výši. Pokud se vyskytne druh odpadu, který na stavbě nebude
shromažďován s rámci systému tříděného sběru zavedeným objednatelem, je zhotovitel povinen
tento odpad shromáždit a zneškodnit na své náklady dle platné legislativy.

2. Při neplnění povinností zhotovitele v souvislosti se zajišťováním čistoty na staveništi
a příjezdových komunikací zajistí toto na náklady zhotovitele objednatel s tím, že případné
veškeré pokuty či náhrada škody uložené objednateli v souvislosti s porušením této povinnosti
zhotovitelem uhradí zhotovitel.

3. Zhotovitel se zavazuje, že vlastní stavební mechanizace bude zajištěna proti případnému úniku
provozních náplní do půdy či vod a že nebude bezdůvodně ponechávat v běhu spalovací motor.
Zhotoviteli se zakazuje provádět údržbu a doplňování provozních náplní na staveništi.

4. Zhotovitel má plnou odpovědnost v oblasti ochrany životního prostředí a nakládání s odpady,
které vzniknou při jeho činnosti, a plně nese následný možný finanční postih ze strany orgánů
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OSM-D/0033/2021

)

Číslo smlouvy zhotovitele:
státní správy působících v oblasti ochrany životního prostředí za nedodržování právních předpisů
upravujících ochranu životního prostředí.

5. Zhotovitel odpovídá za dodržování zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
v platném znění a při provádění stavby nepoškodí dřeviny případně jiné porosty v obvodu stavby.
Povolení ke kácení dřevin zhotovitel projedná podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny, v platném znění, a v zátopových územích toto povoleni zajistí ještě od
vodohospodářského orgánu v souladu s § 10 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění.

6. Zhotovitel je povinen umožnit pověřenému zaměstnanci objednatele vstup do jím
využívaných prostor místa provádění díla za účelem kontroly dodržování platné legislativy. Dále
je povinen umožnit pověřenému zaměstnanci objednatele kontrolu vlastní prohlídkou. Cílem
kontroly bude zjišťování naplňování shody s právními požadavky v oblasti ochrany životního
prostředí a ustanoveními těchto podmínek. Tato kontrola bude oznámena zhotoviteli minimálně 3
dny předem zápisem ve stavebním deníku.

7. Zhotovitel je povinen seznámit se s environmentální politikou objednatele a dodržovat ji.
Pokud je na stavbu vypsán environmentální program a bude se týkat i Činnosti Zhotovitele v rámci
plnění závazku ze smlouvy, je zhotovitel povinen řídit se stanovenými instrukcemi. Zhotovitel
s tímto programem bude seznámen písemně před zahájením vlastní Činnosti.

8. Zhotovitel se zavazuje dodržovat platná ustanovení všech správních rozhodnutí a právních
předpisů v oblasti ochrany Životního prostředí tj. zákonů, nařízení, a vyhlášek vztahujících se
k předmětu díla.

X. Bezpečnost a ochrana zdraví
l. Zhotovitel je povinen dodržovat při provádění prací předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při

práci. Je odpovědný za úrazy a škody, které vzniknou porušením nebo zanedbáním bezpečnostních
norem podle příslušných ustanovení zákoníku práce a nařízení vlády, kterým se provádí zákoník
práce a některé další zákony, příp. podle zvláštních předpisů.

2. Zaměstnanci i zástupci zhotovitele jsou povinni dbát pokynů kontrolních orgánů objednatele (TDI,
bezpečnostní technik, energetik, pracovník kontroly jakosti, apod.). V případě zjištění porušování
předpisů týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ze strany zaměstnanců nebo zástupců
zhotovitele je zhotovitel povinen sjednat nápravu dle pokynů kontrolních orgánů, příp. zástupce
objednatele včetně respektování zákazu práce či vykázání osob porušujících uvedené zásady
z místa prováděni díla.

3. Každé přerušení a opětovné zahájení práce musí zodpovědný zaměstnanec zhotovitele oznámit
příslušnému zástupci objednatele a pořídit o tom zápis ve stavebním deníku.

4. Každý vzniklý pracovní úraz zaměstnance, který se podílí na realizaci díla prostřednictvím
zhotovitele, musí odpovědný zaměstnanec zhotovitele neprodleně ohlásit zástupci objednatele, aby
objednatel měl okamžitou možnost zúčastnit se vyšetřování příčin a okolností úrazu. Do sedmi
dnů je odpovědný zaměstnanec zhotovitele povinen předat zástupci objednatele podepsaný
,,Záznam o úrazu". Počet dnů pracovní neschopnosti pro pracovní úraz nahlásí odpovědný
zaměstnanec zhotovitele objednateli dodatečně do sedmi dnů po ukončení pracovní neschopnosti
zaměstnance zhotovitele.

5. Zhotovitel bere na vědomí zákaz používání alkoholických nápojů a jiných psychotropních látek,
donášení těchto na pracoviště, jakož i vstup na pracoviště pod vlivem alkoholických nápojů
a psychotropních látek. Porušeni daného zákazu bude zjišt'ováno pomocí dechové zkoušky, které
jsou povinni zástupci nebo zaměstnanci zhotovitele se podrobit. V případě pozitivního výsledku,
nebo v případě odmítnutí dechové zkoušky budou pracovníci zhotovitele vykázáni ze stavby
a zavedeno další řízení. Dechovou zkoušku jsou oprávněni vyžadovat a provádět určení
zaměstnanci objednatele.

6. Zhotovitel je povinen umožnit přístup kontrolním orgánům objednatele na pracoviště, která od
objednatele převzal.
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OSM-D/0033/2021
Číslo smlouvy zhotovitele:

XI. Ostatní a závěrečná ustanovení
l. K jednání a podepisování ve věcech týkajících se provedení a placení díla (odevzdání staveniště,

zápisy ve stavebním deníku, předání a převzetí díla, podklady pro placení díla apod.) jsou
oprávněni:

· za objednatele: technik, mob. ,

· za zhotovitele: Pavel Schrhag, jednatel, mob. , email.

2. Objedl1atel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu
se svými povinnostmi a v přiměřené lhůtě, poskytnuté objednatelem, nezjedná nápravu nebo
neodstraní vzniklé vady.

3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže objednatel neodstraní skryté překážky,
bránící v provádění díla, nebo v dohodnutém termínu nenavrhne změnu díla.

4. V případě odstoupení od smlouvy kteroukoli ze smluvních stran vrátí zhotovitel objednateli
poskytnuté podklady a předá mu rozpracované dílo. Objednatel zhotoviteli uhradí prokazatelné
náklady vynaložené na provedení díla k datu ukončení smlouvy.

5. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Rakovníka dne 14. 4. 2021 usnesením
Č. 250/21.

6. Pokud ve smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními
občanského zákoníku.

7. Měnit nebo doplňovat text uzavřené smlouvy je možno jen formou písemných dodatků
podepsaných statutárními zástupci. Návrh dodatku může předložit kterákoliv strana.

8. Tato smlouva je vypracována ve třech vyhotoveních, z nichž si objednatel si ponechá dvě
vyhotovení a zhotovitel jedno. Každý stejnopis této smlouvy má právní sílu originálu.

9. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle a
dále prohlašují, že nebyla ujednána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Účastníci této
smlouvy po jejím přečtení výslovně prohlašují, že souhlasí s jejím zněním a na důkaz toho ji
oprávnění zástupci obou smluvních stran stvrzují vlastnoručními podpisy.

10. Tato smlouva podléhá zveřejnění v registru smluv ve smyslu zák. č. 340/2015 Sb., o registru
smluv, v platném znění. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými
zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění této
smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. Smluvní strany prohlašují, že výslovně souhlasí se
zveřejněním smlouvy v plném rozsahu.

29 -Ilk 2021
V Rakovníku

objednatel

Město Rakovník
PaedDr. Luděk Štíbr

starosta

,,,,,,,m, ;?o. Ik Lc2t1 Lb
C

r,' zhot itel
J Výtahy Příbram s.r.o..

Pavel Scharhag, Ing. Petr Vinš
jednatelé
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APITULACE STAVBY
Mesto

avba: DŮM S PEČOVATELSKOU SLOUŽBOU RAKOVNÍK - PŘÍSTAVBA VÝTAHU

KSO:
Místo: Vysoká ulice č.p. 91, Rakovník

Zadavatel:
Město Rakovník, Husovo nám. 27

Uchazeč:
výtahy Příbram s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 06.04.2021

lČ:
DIČ:

lČ: 24800503
DIČ: CZ24800503

lČ:
DIČ:

lČ:
DIČ:

Cena bez DPH 1 498 763,77

Sazba daně Základ daně výše daně
DPH základni 21,00% 0,00 0,00

snížená 15,00% 1 498 763,77 224 814,57

Cena s DPH v CZK 1 723 578,34

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SWan.,,2



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Mesto

Stavba: DŮM S PEČOVATELSKOU SLOUŽBOU RAKOVNÍK - PŘÍSTAVBA VÝTAHU

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

Vysoká ulice č.p. 91, Rakovník

Město Rakovník, Husovo nám. 27
výtahy Příbram s.r.o.

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

Kód Popis

06.04.2021

:,

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů

DŮM S PEČOVATELSKOU SLOUZBOU RAKOVNÍKMesto . PŘÍSTAVBA VÝTAHU

A Doplněni

1 498 763,77 1 723 578,34

1 423 858,82 1 637 437,64

74 904,95 86 140,69
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RYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
DÚM S PEČOVATELSKOU SLOUŽBOU RAKOVNÍK - PŘÍSTAVBA VÝTAHU

KSO: CC-CZ:
Místo: Vysoká ulice č.p. 91, Rakovník Datum:

Zadavatel: lČ:
Město Rakovník, Husovo nám. 27 DIČ:

Uchazeč: lČ:
výtahy Příbram s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: lČ:
DIČ:

06.04.2021

24800503
CZ24800503

Poznámka:

Cena bez DPH 1 423 858,82

Základ daně Sazba daně výše daně
dph základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 1 423 858,82 15,00% 213 578,82

Cena s DPH v CZK 1 637 437,64

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč
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KAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

avba:

DÚM S PEČOVATELSKOU SLOUŽBOU RAKOVNÍK - PŘÍSTAVBA VÝTAHU

Místo: Vysoká ulice č.p. 91, Rakovník

Zadavatel: Město Rakovník, Husovo nám. 27
Uchazeč: výtahy Příbram s.r.o.

Datum: 06.04.2021

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

3 - Svislé a kompletní konstrukce

5 - Komunikace pozemní

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bouráni

9-1 - Ostatní

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

741 - Elektroinstalace - silnoproud

764 - Konstrukce klempířské

767 - Konstrukce zámečnické

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

vrn - vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 - Zařízení staveniště

VRN6 - Územní vlivy

1 423 858,82

1 348 459,76

84 361,21
43 291,53
11 305,27

16 725,00

10 345,32

81 487,45

1 041 179,00

40 964,04

18 800,94

53 899,06

19 076,53

29 277,43

2 422,00

1 750,00

1 373,10

21 500,00

12 500,00

9 000,00

, ,,,,,,,,,



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DÚM S PEČOVATELSKOU SLOUŽBOU RAKOVNÍK - PŘÍSTAVBA VÝTAHU

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

Vysoká ulice č.p. 91, Rakovník

Město Rakovník, Husovo nám. 27
výtahy Příbram s.r.o.

Datum: 06.04.2021

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D HSV

D 1

1 K 113106121

2 K 113107322

3 K 122251101

W

4 K 131251100

W

5 K 132211401

VV

6 K 162751117

W

7 K 167151101

8 K 171201221

W

9 K 171251201

D 2
10 K 273313611

W
VV

11 K 273321411

W

12 K 273362021

13 K 279232513

14 K 279321346
VV
W
W

15 K 279351121
W
W
W
VV

16 K 279351122

17 K 279361821

D 3

18 K 311113212

VV

Práce a dodávky HSV

Zemní práce
Rozebráni dlažeb z betonových nebo kamenných
dlaždic komunikaci pro pěší ručně m2
Odstraněni podkladu z kameniva drceného ti 200 mm

.strojně pI do 50 m2 m2

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy
těžitelnosti l, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3

22*0,3
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti
I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3

2,5*2,33*1,5
Hloubená vykopávka pod základy v hornině třídy
těžitelnosti l, skupiny 3 ručně m3
2,5*0,35*0,6

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z
horniny třídy těžitelnosti l, skupiny 1 až 3 m3

6,6+8,738
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti l, skupiny m3
1 až 3 do 100 m3
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a t
kamení kód odpadu 17 05 04
1 5,338*1 ,6 'Přepočtené koeficientem množství
UloženI sypaniny na skládky nebo meziskládky m3

Zakládání

Základové desky z betonu tř C 16/20 m3
" podkladní beton"
2,5*2,65*0,1
Základové desky ze Zb bez zvýšených nároků na
prostředí tř. C 20/25 m3
2,5*2,2*0,3
výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t
Postupná podezdívka základového zdiva cihlami
betonovými na MC m3
Základová zed' ze žb bez zvýšených nároků na
prostředí tř C 20/25 bez výztuže m3
(2,5*2+1,8)*1,1 *0,2
1,8*1,1*0,15
Součet
ZřízenI oboustranného bednění základových zdí m2
" vC. bedněni desky"
(2,5*2+2,2)*1,4
(2,1 5*2+1 ,8*2)*1 ,1
Součet

Odstranění oboustranného bedněni základových zdí m2

výztuž základových zdí nosných betonářskou oceli 10 t
505

Svislé a kompletní konstrukce

Nosná zed' ti 200 mm ze štípaných tvárnic ztraceného
bednění přírodnÍch včetně výplně z betonu m2

2,2*0,5

1 423 858,82

1 348 459,76

84 361,21
1 210,00

9 680,00

12 606,00

15 466,26

1 302,00

4 984,85

8 742,66

23 927,48

6 441,96

43 291,53
2 307,24

8 489,25

2 760,00

2 220,75

9 224,99

9 197,30

1 877,00

7 215,00

11 305,27

1 721,50
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Typ Kód

9 K 311272311

W

20 K 317234410
VV

21 K 317941121

VY

22 M 13010714
W

23 K 348272513

Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 5
24 K 564851111

VV

25 K 596811120

26 M 592456201
W
VV
VV

D 6

27 K 612135001
W

28 K 612311131
VV
VV
W
W

29 K 612321121
W
W
W

30 K 615142012
W

D 9

31 K 941111131

32 K 941111231

W

33 K 941111831

34 K 949101111

W

35 K 961044111
W

36 K 962032230
W

37 K 966051111
W '

38 K 968082017

VY
W
W
W
VV

39 K 968082022.1

Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých do p2 do 450
m2kg/m3 na tenkovrstvou maltu ti 375 mm

(1,8*2,4-1,2*2,22)*3
Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC m3
1,2*0,4*0,15
Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu l, t
IE, U, UE nebo L do č 12
1,65*2*0,01 11
ocel profilová IPN 120 jakost 11 375 t
0,037*1,1
Plotová stříška pro zed' tí 195 mm z tvarovek hladkých
nebo štípaných přÍrodních m

Komunikace pozemní
Podklad ze štěrkodrtě ŠD tí 150 mm /0-63/ m2
22*2

Kladeni betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z
m2kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2

dlažba desková betonová př/rodn/ m2
" většina dlažby bude zpětně použita "
" předpoklad pořÍzení nové"
5

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
Vyrovnáni podkladu vnitřních stěn maltou

. m2vapenocementovou ti do 10 mm
(1,8*2,4-1,2*2,22)"3
Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3
mm m2
3*2,4+3*2,6+3*2,9
-1,2*2,2*3
0,4*2,2"6
Součet
Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních
stěn nanášená ručně m2
(1,8*2,4-1,2*2,22)*3*2
0,4*2,2*6
Součet
Potaženi vnitřních nosníků rabicovým pletivem m2
1,2*0,8

Ostatní konstrukce a práce, bourání

Montáž lešení řadového trubkového lehkého s
podlahami zatIženi do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m m2

Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s
podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití m2

50*14 'Přepočtené koeficientem množství

Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s
podlahami zatíženi do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m m2

Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatíženi do 150 kg/m2 m2

1,5*3*3
Bouráni základů z betonu prostého m3
2,5*0,32*1
Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových
na MV nebo MVC do 1 m3 m3
1,8"0,5*0,4
Bourání betonových palisád osazovaných v řadě m3
5*0,15*0,3
Vybouráni plastových rámů oken včetně křídel plochy
přes 2 do 4 m2 m2
1,8*2,3
1,8*2,4
1,8*0,9
1,6"0,65
Součet
Vybourání plastových zárubni dveří plochy do 4 m2-
PRO ZPĚTNÉ POUZĹTĹ m2

7 104,24

255,60

310,43

1 660,50

253,00

16 725,00
10 560,00

4 290,00

1 875,00

10 345,32

1 192,32

4 001,40

4 945,20

206,40

81 487,45

4 250,00

28 000,00

3 500,00

2 227,50

3 292,00

322,20

434,25

2 780,00

782,00
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PČ Typ Kód

VV

40 K 973032865

W

41 K 974029664

VV

42 K 977211114

W

43 K 979-101

44 K 985311113
VV

45 K 985311911

46 K 985323112

D 9-1

47 K 9-101

D 997

48 K 997013112

49 K 997013112

50 K i997013501

51 K 997013509
W

52 K 997013601

53 K 997013603

54 K 997013631

W

D 998
55 K 998011002

D PSV

D 711

56 K 711111001
W

57 K 711112001

VV

58 M 11163150
W

59 K 711141559

W

60 K 711142559
W

61 M 62853004'

Popis MJ

1 7*2

Vysekáni kapes ve zdivu z dutých cihel nebo tvárnic
. . . .. . mpro zavazani pricek nebo zdí ti do 450 mm

2,4*6
Vysekáni rýh ve zdivu kamenném pro vtahování
nosníků hl do 150 mm v do 150 mm m
1,65*2
Řezáni stěnovou pilou ŽB KCI s výztuži průměru do 16

mmm hl do 520 mm
2,5*2

Odstraněni přesahu střechy v místě výtahové šachty soub

Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami ti 30
mm m2
2,5"1
Příplatek při reprofilaci sanačními maltami za práci ve
stísněném prostoru m2
spojovací můstek reprofilovaného betonu na
cementové bázi tí 2 mm m2

Ostatní
Montáž a dodávka výtahu vc. zastřešeni l vC. technické
a projektové dokumentace, dopravy, uvedení do šoub
provozu, zaškolení obsluhy...l

Přesun sutě
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro t
budovy v do 9 m s použitím mechanizace
Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot pro t
budovy v do 9 m s použitím mechanizace
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo t
meziskládku do 1 km se složením
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku t
ZKD 1 km přes 1 km
16,557*15 'Přepočtené koeficientem množství

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)
stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 t

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)
stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02 t

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) :
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 : t

16,557-(2,5"0,648)

Přesun hmot
Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m t

Práce a dodávky PSV

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
Provedeni izolace proti zemni vlhkosti vodorovné za
studena nátěrem penetračním m2
2?2*2?5

Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za
studena nátěrem penetračním m2
(2,2*2+2,5*2)*1,4
lak penetrační asfaltový t
(13,16+5,5)*0,00035
Provedeni izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením
vodorovné NAIP m2
5,5*2
Provedeni izolace proti zemni vlhkosti pásy přitavením
svislé NAIP m2
13,16*2

pás asfaltový natavite/ný modifikovaný SBS ti 4,0mm s
vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólii" nebo m2
jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu

26,32*1,2
11*1,15
Součet

Množství J.cena [CZK] Cena celkem [C

15 912,0'

825,00

14 750,00

2 500,00

725,00

162,50

1 025,00

1 041 179,00

1 041 179,00

40 964,04

5 629,38

5 629,38

5 381,03

4 967,10

2 487,50

644,76

16 224,89

18 800,94
18 800,94

53 899,06

19 076,53

220,00

526,40

280,00

2 145,00

5 790,40

VV
W
VV

5 086,91
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yp Kód

K 711491272

3 M 693110991
W

64 K 998711102

D 741

65 K 741-301

66 K 741-901

67 M 35822109

68 M 35889200

69 M 358221091

70 M 34111030

71 M 341408261

72 M 341110941

73 M 341110942

74 K 741-902

75 K 741-903

76 K 741-904

77 K 741-905

D 764

78 K 764311605

79 K 998764102

D 767

80 K 767-902

D 784
81 K 784121001

W
W
W

82 K 784181121
VY
W
W
W

83 K 784221101

D VRN

D VRN3
84 K 030001000

D VRN6
85 K 060001000

Popis

Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z textilii
vrstva ochranná

geotextilie separační, filtrační, ochranná 500g/m2

13, 16*1,2 'Přepočtené koeficientem množství
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a
plynům v objektech výšky do 12 m

Elektroinstalace - silnoproud
Demontáž osvětlení nad vchodem vC. zaslepení inst.
krabice
Elektroinstalace - montáž

jistič 1pó/ový-charakteňstika B IDA

chránič proudový 4pó/ový 40a/4/003-b

jistič 3pó/ový-charakteristika C IDA

kabel silový s Cu jádrem 1kV j 3x1,5mm2

vodič silový s Cu jádrem CY 10mm2 zž

kabel silový s Cu jádrem 1kV O 5x2, 5mm2

drobný a instalační materiál

Elektroinstalace - stavební přípomoce

Elektroinstalace - revize

Elektroinstalace - demontáže
Elektroinstalace - propojení svorkovnicí na stávajÍcÍ
bleskosvod

Konstrukce klempířské

Lemováni rovných zdí střech s krytinou prejzovou nebo
vlnitou z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm

Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v
obiektech v do 12 m

Konstrukce zámečnické
Demontáž stříšky nad vstupem, uskladnění a zpětná
montáž stříšky na linou pozici

Dokončovací práce - malby a tapety

Oškrabáni malby v mlsnostech výšky do 3,80 m
3*2,4+3*2,6+3*2,9
-1,8*2,4*3
Součet
Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v
místnostech výšky do 3,80 m
3*2,4+3*2,6+3*2,9
-1,2*2,2*3
0,4*2,2*6
Součet
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře
otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m

vedlejší rozpočtové náklady

Zařízení staveniště
Zařízení staveniště

Územní vlivy
Územní vlivy

MJ

m2

m2

t

Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

1 579,20

2 131,92

1 316,70

29 277,43

kus 750,00

šoub 12 240,00
kus 247,50
kus 731,25

kus 507,50

m 537.00
m 1 296,00

m 1 487,50
soub 480,68
šoub 5 000,00

šoub 2 500,00
šoub 2 500,00

šoub 1 000,00

2 422,00

m 2 364,00

t 58,00

1 750,00

šoub 1 750,00

m2
1 373,10

214,80

m2 315,90

m2
._ _

842,40|

21 500,00

12 500,00
šoub 12 500,00

9 000,00
šoub 9 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
DŮM S PEČOVATELSKOU SLOUŽBOU RAKOVNÍK- PŘÍSTAVBA VÝTAHU

objekt:
A - Doplněni

KSO:
Místo: Vysoká ulice č.p. 91, Rakovník

CC-CZ:
Datum:

lČ:
DIČ:

lČ:
DIČ:

lČ:
DIČ:

lČ:
DIČ:

06.04.2021

Zadavatel:
Město Rakovník, Husovo nám. 27

Uchazeč:
výtahy Příbram s.r.o.

Projektant:
jaroslav Kodeš

Zpracovatel:
Lenka jandová

Poznámka:

24800503
CZ24800503

Cena bez DPH 74 904,95

Základ daně Sazba daně výše daně
dph základni 0,00 21,00% 0,00

snížená 74 904,95 15,00% 11 235,74

Cena s DPH v CZK 86 140,69

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč
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KAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

tavba:

DŮM S PEČOVATELSKOU SLOUŽBOU RAKOVNÍK - PŘÍSTAVBA VÝTAHU

objekt:
A - Doplněni

Místo: Vysoká ulice č.p. 91, Rakovník

Zadavatel: Město Rakovník, Husovo nám. 27
Uchazeč: Výtahy Příbram s.r.o.

Datum: 06.04.2021

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bouráni

PSV - Práce a dodávky PSV

713 - Izolace tepelné

763 - Konstrukce suché výstavby

766 - Konstrukce truhlářské

783 - Dokončovací práce - nátěry

74 904,95

1 750,00

1 750,00

73 154,95

10 766,30

23 460,05

38 358,60

570,00

S,,,,,,,,



SOUPIS PRACÍ

Stavba:
DŮM S PEČOVATELSKOU SLOUŽBOU RAKOVNÍK - PŘÍSTAVBA VÝTAHU

objekt:
A - Doplnění

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

Vysoká ulice č.p. 91, Rakovník

Město Rakovník, Husovo nám. 27
Výtahy Příbram s.r.o.

Datum: 06.04.2021

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D HSV

D 9

1 K 949101111

D PSV

D 713
2 K 713111121

3 M 283765041
VV

4 K 998713102

D 763

5 K 763131432

6 K 763131714

7 K 763131751

8 M 28329282

W

9 K 763131761

10 K 784181121

11 K 784221101

12 K 763131771

13 K 763182411

W

14 K 998763302

D 766

15 K 766671025

16 M 611245701

17 K 998766102

D 783

18 K 783201403

19 K 783226101

Práce a dodávky HSV

Ostatní konstrukce a práce, bourání

Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2

Práce a dodávky PSV

Izolace tepelné
Montáž izolace tepelné spodem stropů s uchycením
drátem rohoží, pásů, dílců, desek m2
deska izo/ačn/ PIR 1200x600x140mm m2
1 1 *1 ,02 'Přepočtené koeficientem množství
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v t
do 12 m

Konstrukce suché výstavby
SDK podhled deska 1xDF 15 bez izolace dvouvrstvá m2spodní Kce profil CD+UD REI 90
SDK podhled základni penetrační nátěr m2
Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu m2
fólie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu m2170g/m2
1 1*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě m2

Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v
místnostech výšky do 3,80 m m2
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře
otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m m2

Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q3 m2

SDK opláštění obvodu střešního okna hloubky do 0,5
mm

0,8*2+1,6*2
Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v t
objektech v do 12 m

Konstrukce truhlářské
Montáž střešního okna do krytiny tvarované 78 x 140 kus
cm
okno střešní , bezúdržbové, izolační trojsk/o
78x140cm, spodní ovládání, vC lemování kus
Přesun hmot tonážni pro konstrukce truhlářské v t
objektech v do 12 m

Dokončovací práce - nátěry
Oprášeni tesařských konstrukci před provedením
nátěru m2
Protipožární akrylátový nátěr tesařských konstrukcí m2

74 904,95

1 750,00

1 750,00

1 750,00

73 154,95

10 766,30

1 595,00

8 863,80

307,50

23 460,05

14 025,00

440,00
330,00

423,50

3 080,00

165,00

440,00

1 320,00

1 416,00

1 820,55

38 358,60

4 200,00

33 500,00

658,60

570,00

75,00

495,00
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