SMLOUVA 0 nii.0 &.
uzavfené podle §2586-2635 nOZ 6. 89/2012),

1.Smluvni strany:
ZHOTOVITEL:
Jiii Kocanda

R.C. 7806124777
Kuklik 6, 592 03 Snéiné
Podnikajici pod obchodnim jménem Jifi Kocanda
souladu s iivnostenskym listem <':.j. MUNliI|NMI343I13IDvI4
Bankovni spojeni: KB Nové Mésto na Moravé

éislo ﬂétu 43-4707130237I0100

ié 5 75212161

DIC : CZ 7806124777
0BJED_NATEL:
Mésto Zd’ér nad S,ézavou
zastoupené lng. Martinem Mrkosem, ACCA, starostou mésta
zmocnén kjednéni: lng. Milan Petr _
Bankovni spojeni: lfomeréni banka gcfér nad Sézavou

c':.L'i.: 328-75110100 ICO : 295 841 ; DICCZ-295841

2.Pi'edmét smlouvy;
Zhotovitel se zavazuje na vlastni néklady, riziko a nebezpeéi a za podminek této smlouvy provést
pro objednatele dilo:
'

Zékladni ékola Komenského 825/6, Zd’ér nad Sézavou (azé)- ZAHRADNi ALTAN

v rozsahu a kvalité die:
V
- projektové dokumentace zpracované ing. arch. Rudolfem Gn'mmem, Zdér nad Sézavou.
(Tato dokumentace je nedilnou souéésti této smlouvy.) a cenovych nabidek s popisem praci.
- technickych norem platnych v dobé realizace dila
Souéésti dila jsou daléi néklady:

- likvidace suti a daléiho odpadu
- zafizeni staveniété
- zajiéténi revizi a daléich zkouéek die CSN a jinych piatnych pfedpisii
- provedeni dokumentace stavby se véemi zménami
Piedmét dila je bliie speciﬁkovén ve vykazu vymér a rozpisfi praci, ktery tvoﬁ nedilnou souéést
této smlouvy a kterv byi zhotoviteii pfedén jako podklad pro stanoveni ceny dila.
Zhotovitel se zavazuje ie provede pro objednatele i v priibéhu realizace stavby daiéi préce a
dodévky, pokud takto poiadované préce svym ﬁnanénim objemem nepfekroéi 5%
ze
sjednané ceny plnéni dila bez DPH.
Zhotovitel se zavazuje, Ze provede pro objednatele i préce nad rémec piedmétu plnéni dila vicepréce. Za vicepréce jsou povaiovény pouze zmény oproti projektové dokumentaci a dodévky,
préce a vykony piedem nepfedvidatelné poiadované nebo odsouhlasené objednatelem ve
stavebnim deniku.
Zhotovitel se zavazuje dodriet termin dokonéeni dila i v pfipadé vicepraci a zmén, pokud budou
uplatnény v dostateéném pfedstihu a které nepfeséhnou 5 % ze sjednané ceny plnéni dila bez

DPH .
Pokud dojde k pfekroéeni dohodnutych 5 % bude uzavfen dodatek ke smlouvé 0 dilo s (ipravou
terminu dokonéeni stavby.

.2.
Na vyzvu objednatele se zhotovitel zavazuje Ze provede pro objednatele i v prﬁbéhu realizace
stavby zmény materiélﬁ oproti piivodné navrienym a sjednanym materiélﬁim .

Objednatel je povinen tyto zmény piedat pisemné. Zhotovitel mé prévo na Uhradu veékerych
zbyteéné vynaloienych nékladﬁ pokud si pﬁvodni materiél zajistil.

Zhotovitel se zavazuje si zajistit a financovat veékeré subdodavatelské préce a nese za né
zéruku v plném rozsahu.
Zhotovitel
se zavazuje , ie bez pisemného souhlasu objednatele nebudou pouiity jiné
materiély, technologie nebo zmény proti projektové dokumentaci. Déle se zhotovitel
zavazuje a ruéi za fo, ie pii realizaci dila nepouiije iédny materiél o kterém je v dobé jeho uiiti
znémo, 2e je ékodlivy. Pokud tak uéini je povinen na pisemné vyzvéni objednatele provést
okamiitou népravu a veékeré néklady s tim spojené nese zhotovitel.
Zhotovitel potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznémils rozsahem apovahou di|a,2ejs0u mu
znémy veékeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a is disponuje
takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila nezbytné .
Objednatel se zavazujeie provedené dilo pfevezme a zaplati zhotoviteli dohodnutou cenu za
jeho provedeni.

3. Doba glnéni
Zahéjeni praci:
27.7..2020
Ukonéeni praci:
24.10..2020
Doba realizace 90 dnﬁ
Objednavatel souhlasi,aby mu zhotovitel pfedal pfedmét dila v dfivéjéim terminu,ne2 je
shora ujednéno. V pfipadé pfedéni dila v dfivéjéim terminu nei je ujednéno, je
zhotovitel tuto skuteénost objednateli pisemné oznémit.
Ustanoveni o pferuéeni praci se tyké téi ostatnich vlivﬁi zpiisobenych vyééi moci nebo
Cifednim opatfenim, napF.:
prﬁimyslové éi iivelné pohroma
zésah ciziho subjektu do stavby
nafizeni ilifadﬁl
jiné skuteénosti, které nastanou nezévisle na vﬁli smluvnich stran bez jejich
zavinéni, nebo které nebylo moino pfedvidat pied podpisem smlouvy a maji za nésledek
doéasné, pfipadné trvalé zastaveni montéie.
Pﬁpadné zmény vyplyvajici z uvedenych skuteénosti musi by’/t dohodnuty dodatkem ke
smlouvé.

4.Cena za dilo:
Smluvni strany se dohod|y,2e objednatel zaplati zhotoviteli za provedeni dila
dohodnutou pevnou cenu ve vyéi:
Cena celkem bez DPH
671.002,- K6
Smluvni strany se dohodlyie cena za provedeni dila bude stanovena jako nejvvée
piipustné cena.
Pfijemce plnéni ( déle jen objednatel) Mésto Zd’a'r nad Sézavou éestné prohlaéuje, Ze
pf/jaté plnéni, tj. plnéni poskytnuté poskytovatelem ( da'Ie jen zhotovitel), souvisi
s ekonomickou éinnosti pfijemce plnéni, pfi nif se objednatel povaiuje za osobu

povinnou kdani.

Pfijemce plnéni je vtomto pfipadé vpostaveni osoby povinné

k dani. Pfijemce plnéni poiaduje z vyée uvedenych d0vod0, aby poskytovatel uplatnil

rei/m pfeneseni daﬁové povinnosti ve smyslu § 92a a §92e zékona 6. 235/2004 Sb. o
dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjéich pfedpisd.

-3-

5.Fakturace a placeni:
- Provedené préce budou hrazeny na zékladé mésiénich faktur, které vystavi zhotovitel.
Vyse fakturovanych ééstek bude stanovena dle skuteéné provedenych praci,
odsouhlasenych a pfevzatych stavebnim dozorem objednatele.
Podkladem pro zaplaceni ceny bude faktura,kterou zhotovitel vystavi bez zbyteéného
odkladu poté,co mu vznikl nérok na zaplaceni pevné ceny.
Splatnost fakturje do 14-ti dnd ode dne jejiho doruéeni objednateli.

6.Sou<':innost obiednatele:
Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli tuto souéinnost:
-objednatel umozni pfipojeni na el. Energii 230V a pitnou vodu
-objednatel umozni pfistup do prostor, které souvisi s pfedmétem dila

7.Misto provedeni dila:
Smluvni strany se dohodlyie zhotovitgi provede dilo
_
Zékladni skola Komenského 825/6, Zd’ér nad Sézavou 3 - 32$

8.Vady dila,zéruka za jakost dila:
Zhotovitel se zavazujeie provede dilo speciﬁkované v éI.v <':|.3 této smlouvy v souladu s
CSN takie dilo bude zpﬁsobilé k uzivéni ke smluvenému nebo obvykiému (iéeiu.
Zhotovitel odpovidé za vady dila uplatnéné v dobé zéruky.
Zéruka za jakost dila je stanovena:
na provedené :
stavebni préce

36 mésicﬁ

od pfedéni a pfevzeti dila objednatelemvztahuje se zejména na vady dila zpﬁsobené
vadami préce zhotovitele éi vadami materiéiu dodaného zhotoviteiem.
Zjevné vady,které lze zjistit béinou prohlidkou pfi pfevzeti dila,je povinen objednatel
uplatnit v den pfevzeti dila,jinak odpovédnost z téchto vad zaniké.Néroky z vad dila
zahrnuji vyluéné prévo na bezplatné odstranéni vady nebo préva na pﬁméienou slevu z
ceny dila.

9.0statni uiednéni:
a)Sm|uvni strany se dohodlyie sjednévaji smluvni pokutu za prodleni:
- Objednatele se zaplacenim faktury zhotoviteli ve vysi 0,1% dluiné ééstky za kazdy
den prodleni
- Zhotovitele s pfedénim pfedmétu dila objednateli terminu ve vvsi 0,5% ze sjednané
ceny dila bez DPH za kazdv den prodleni az do pfedéni a pfevzeti.
- Objednatele se splnénim kterékoliv povinnosti,které pro objednatele vyplyvé ze
zévazku poskytnout zhotoviteli souéinnost podle <':l.7 této sm|ouvy,ve vi/si 100Ké za
kazdy den prodleni.
- Touto \]pi’8VOU o smluvni pokuté nejsou dotéena pfislusné ustanoveni upravujici

néhradu skody.
-

Objednatel zmocﬁuje vykonem technického dozoru : ing. Milan Petr
Souéésti této smlouvy je zépis o pfedéni a pfevzeti stavenisté.
Veskeré vicepréce,které nejsou obsazeny v pevné cené a je nutné je provést,mohou
by’/t Uétovény pouze na zékladé pfedchoziho pisemného odsouhlaseni se stavebnim
dozorem a zéstupcem objednatele.

-4b) Vzhiedem k vefejnoprévnimu charakteru mésta zhotovitel v3’/slovné prohlasuje, ze je
stouto skuteénosti obeznémen. Zhotovitel bere na védomi, 2e informace souvisejici
stouto smlouvou mohou byt poskytnuty tfetim osobém vsouladu se zékonem c':.
106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdéjsich pfedpisﬁ, s tim,
ze osobni (idaje zhotovitele podléhajici ochrané osobnich iiidajﬁ jsou vposkytnuté
smlouvé anonymizovény. Zhotovitel prohlasuje, ze smlouva neobsahuje obchodni
tajemstvi.

9.Pi'ekéiky_pi'i provédéni dila.
Domnivé-Ii se zhotovitel, 2e pro fédné provédéni dila existuji pfekézky, musi to
neprodiené pisemné oznémit objednateli.
Za pfekézky pfi provédéni dila se povazuje
- nepiiznivé klimatické vlivy uvedené v 6|. 2 odst. 3
- nedodéni keramické dlazby ze strany vyrobce

10.Zévérec':né ustanoveni:
Prévni vztahy mezi smluvnimi stranami, které nejsou upraveny touto smlouvou, se Fidi
pfisiusnymi ustanovenimi obéanského zékoniku a jinymi obecné zévaznymi prévnimi
pfedpisy s timto souvisejicimi. Veskeré zmény a doplﬁky k této smlouvé musi byt éinény
v pisemné fonné a musi byt podepsény statutérnimi zéstupci obou smluvnich stran.
Smluvni strany se dohodly na vylouéeni aplikace ustanoveni § 1740 odst. 3 obéanského
zékoniku, tzn., ze odpovéd’ s dodatkem nebo odchylkou neni pfijetim nabidky
"Zhotovitel vyslovné souhlasi s uvefejnénim celého textu této smlouvy v Registru srnluv.
Smluvni strany se dohodly, ze uvefejnéni smlouvy v Registru smluv zajisti mésto Zd’ér
nad Sézavou, které pied zveiejnénim anonymizuje ty osobni ildaje zhotovitele, které
podiéhaji ochrané osobnich L'idaji°1.“
,,Tato smlouva nab)’/vé piatnosti dnem podpisu oprévnénymi zéstupci obou smluvnich
stran a iiéinnosti dnem uveieinéni v Registru smluv.“
Smiouva o dilo je sepséna ve 4 vyhotovenich, z toho pro objednatele 2 a 2 pro
zhotovitele.
Pﬁloha SoD:
-poioikovy rozpoéet
Ve Zdéfe nad Sézavou, dne

TRUHLARSTVI KOCKA
Jiﬂ K0% nd3

Kuklik 92. 592 03 Sn

lCO:15212161 DIC: wm
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JEDNATEL

ZHOTOVITEL

Mésro ZDAR NAD sAzAvou
@

Ziikova 227 I 1

ZDAR NAD SAZAVOU

PSC 591 31

KRYCI LIST ROZPOCTU
Nézev stavby

Zahradni altén - 325 2d’ér nad Sézavou var. dlaiba

JKSO

Nézev objektu

ECO
M isto
ICO

Objed natel

DIC

Mésto 2d'ér nad Sézavou

Projektant
Zhotovitel

Jiii Kocanda , Kuklik 92 , Snéiné

Zpracoval

Rozpoéet éislo

Dne

CZ-CPV

29.06.2020

CZ-CPA

Mérné a ﬁéelové jednotky
Poéet

Néklady/1 m.j.

Poéet

0,00

A

Néklady/1 m.j.

0

Poﬁet

Néklady/1 m

0,00

Rozpoétové néklady v CZK
Zékladnirozp.néklady
B
Doplﬁkové néklady

0

C

Dodévky

114 675,65

8 Préce pfeséas

2

Montéi

100 492,65

9 Bez pevné podl.

3 PSV

Dodévky

446 922,00 10 Kulturni paméika

4

Montéi

0,00 11

5 "M"

Dodévky

0,00

17 Jiné VRN

6

Montéi

0,00

18 VRN z rozpoétu

20 HZS

1

662 090,30 12 DN(i.8-11)
0,00 21 Kompl. éinnost

0,00

Néklady na umisténi stavby

1 HSV

1 ZRN(|"'.1-6)

0,00 13 Zafizeni stavenisté

8 911,81

0,00 14 Projektové préce

0,00

0,00 15 Uzemni vlivy

0,00

0,00 16 Provozni vlivy

I

0,00
0,00
0,00

19 VRN (F. 13-18)

0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

Celkem bez DPH
DPH
%
sniiené
zékladni

15,0
21,0

Cena s DPH
E

8 911,81
0,00

671 002,11
Zéklad dané

DPH celkem

0,00
671 002,11

140 910,44

0,00

811 912,55

Pﬁpoéty a odpoéty
Dodé zadavatel
Klouzavé doloika
Zvyhodnéni
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22 Ostatni néklady

D

.1.

0,00
0,00
0,00

RozPoc':ET
Stavba: Zahradni altén - 326 2d’ér nad Sézavou var. dlaiba
Objekt:

Objednatel: Mésto Zdér nad Sézavou
Zhotovitel: Jiﬁ Kocanda , Kuklik 92 , Snéiné
Misto:
C.

Kéd poloiky

MJ

Popis

Mnoistvi
celkem

Cena
jednotkové

Zemni préce

1
1

‘

Zpracoval:
Datum: 29. 6. 2020

122251101

2 132151101
3 139600012RBD
4 162751117
5 167151101
6 171201221
7 171251201

2
8 279113133
9 279361221
10 635111215
11 635111241

95
12 952901111R00

H01
13 998011002R00

Odkopévky a prokopévky nezapaiené v horniné tfidy
téiitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojné
Hloubeni ryh nezapaienych 5 do 800 mm v horniné tfidy
Iéiitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojné
Ruéni vykop v horniné 3
Vodorovné pfemisténi do 10000 m vykopku/sypaniny z
horniny tfidy téiitelnosti I, skupiny 1 ai 3
Naklédéni vykopku z hornin tﬁdy téiitelnosti I, skupiny 1 ai
do 100 m3
Poplatek za uloieni na sklédce (sklédkovné) zeminy a
kameni kod odpadu 17 05 04
Uloieni svpaniny na sklédky nebo mezisklédky

HSV

Préce a dodévky HSV

5

Komunikace pozemni

14 596211111
15 BET.KA6C01
16 BTE.22212

9
17 916231213
18 5921 7003

762
19 762112120R00

247,00

7 326,02

0,000

m3

29,660

m3
m3

7,492

488,00

3 656,10

0,000

0,500

1 950,00

975,00

0,000

m3

37,652

259,00

9 751,87

0,000

m3

37,652

138,00

5 195,98

0,000

t

37,652

450,00

0,000

m3

37,652

18,50

16 943,40
696,56

74 376,00

50,865

1

Kladeni zémkové dlaiby komunikaci pro pési II 60 mm
skupiny A pl do 100 m2
dlaiba BEST-KARO 20x20x6cm pfirodni
dlaiba kostka 20x20x6cm pfirodnl

1 380,00

42 228,00

16,919

45 000.00

4 500,00

0,106

m3
m3

0.100
4,000

1 692,00

6 768,00

7,920

12,000

1 740,00

20 880,00

25,920

7 392,00

0,003

m2

67,200

110,00

7 392,00

0,003

22 897,57

0,000

t

75,074

305,00

22 897,57

0,000

65 957,80

23,496

53 137,00

17,744

m2

80,000

329,00

26 320,00

6,740

m2

56, 700
27,300

316,00

17 917,20

7,428

326,00

8 899,80

3, 576

12 820,80

5,752

m2

Ostatni konstrukce a préce, bouréni
Osazeni chodnikového obmbniku betonového stojatého s
boéni opérou do Ioie z betonu prostého
obrubnik betonovy 1000x50x250mm

ITI

36,200

262,00

9 484,40

4,688

ITI

38,000

87,80

3 336,40

1,064

446 922,00

0,000

446 922,00

0,000

662 090,30

74,364

Konstrukce tesafské
Vlastni altén - pfiloha zvlést’

0,000

30,600

m2
1

Budovy obéanské vystavby
Pfesun hmot pro budovy zdéné vysky do 12 m

celkem

0,000

Rﬁzné dokonéovaci konstrukce a préce
pozemnich staveb
Vyéisténi budov. Ciklidy stavby HSV

Hmomost

44 544,93

Zaklédéni
Zékladové zed‘ tI do 250 mm z Ivérnic ztraceného bednéni
véeiné viplné z betonu ti‘. C 16/20
Vyztui zékladovych zdi nosnvch betonéfskou oceli 10 216
Nésvp_pod podlahy ze étérkopisku se zhutnénim
Nésvp_pod podlahy z hrubého kameniva 8-16 se zhutnénim

Cena celkem

KP‘

Celkem
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1,000

446 922,00

Truhléfstvi a tesafské préce Kocka.
22 M

I55. ;.\:_., -_, 11.
1»
. :1-¢
2:-5-11:‘Q».-=1;
11-.'
It’1.1.,-~:1

j-sir

.»;;

-,.,;.~,

,.:-1'-r2;.
:1‘:
-..1::- ~,.~W4_,,.i.',V;

H

2
r‘_j3‘.;

Zahradni altén-3.25 2d'ér nad Sézavou
Konstrukce i oplééténi mé by’/t zhotovena z modfinového Feziva. Na misto podlahy z terasovvch prken
byla zvolena dlaibu. Jedné se 0 vyrobu konstrukﬁnich prvkﬁ na diIné dle projektové dokumentace
plus montéi konstrukce na staveniﬁti. Ocelové patky pfikotvena pomoci chem.kotvy do betonu. Pro
nétér stavby nebyl poiadavek. Vnitfni oplééténi osb deskami dle plénu. Jako vybaveni budou Iavice.
Altén bude také vybaven dvéma kusy posuvnvch vrat.
Nabidka
Materiélz

modﬁnové Fezivo hranéné 7,48m3x 18.000,Osb- desky tl 30 mm 1250x2500 8 ks X874
oceI. patky 22 ks x 180,spoj mat.
kovéni na posuvné vrata

polykarbonét na stfechu véetné montéie

134.640,6.922,3.960,13.300,15.200,-

58.200,- (pouiit polykarbonét na
misto 25 mm, tak 16 mm opél)

chem. kotva
Iavice M1 4 ks x4000,M 2 2 ks X14.000,-

doprava dodévka+vozik

1.200,16.000,28.000,-

4.500,-

Truhléfské préce véetné montéie cca 550hx300,-

165.000,;

Cena za komplet vﬁetné montéie bez DPH

446.922,-

v Kukliku 29.6.2020

JIFI Kocanda, Kuklik 92, p.Snéiné 59203
IC: 75212161, DI6.:7806124777

email: '|iri.kocanda@seznam.cz
teI.: 604 343 195
www.truhlarstvik0cka.cz
I

