
~-----------------------------------------------------------------------

Smlouva o dílo 
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném 

znění 

I. Smluvní strany 

Česká republika - Státní oblastní archiv v Plzni 
se sídlem: Sedláčkova 44, 30612 Plzeň 
zastoupená: ředitelem Mgr. Petrem Hubkou 
IČ: 70979090 
DiČ : CZ 70979090. Objednatel není plátcem DPH. 
Zástupce pro věci technické: autorský dozor projektanta - Vodoplan s.r.o., Ing. Jaroslav 
Faiferlík, tel. 602 737 165 
Bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Plzeň, 4245881/0710 
Telefon: 377222480 
E-mail: podatelna@soaplzen.cz 

(dále jen "objednatel") 

a 

Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o. 
se sídlem: se sídlem Jiřího Dimitrova 1619, 35601 Sokolov 
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, 
oddíl C, vložka 2378 
zastoupena: Ing. Petr P6singer, Ph.D - jednatel 
IČ : 45351325 
DiČ: CZ 45351325 
Bankovní spojení: KB pobočka Sokolov, Č.Ú. 15301391/0100 
Zástupce pro věci technické: Ing. Jiří Braun 
Telefon: 352 304 273, 702 208 588 
E-mail: jiri.braun@voss.cz 
Zodpovědný stavbyvedoucí: Bc. Jan Novák 
Telefon: 371 513513, 602 524 339 
E-mail: jan.novak@voss.cz 

(dále jen "zhotovitel") 

II. Předmět díla 

1. Touto smlouvou se zhotovitel v souladu se "Zadávací dokumentací objednatele" ze dne 11.2. 
2015, technickou dokumentací uvedenou v Příloze č.1 - Projektová dokumentace a výkaz výměr 
a nabídkou jím odsouhlasenou zavazuje provést na základě této uzavřené smlouvy s 
objednatelem dílo, podle oboustranně odsouhlaseného zadání, a to: 

"Vodovodní přípojky SOkA Rokycany" 
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Zhotovitel je povinen při realizaci díla použít jen výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti , 
aby po celou dobu existence stavby byla zaručena jejich mechanická pevnost, stabilita, požární 
bezpečnost a hygienické požadavky a další vlastnosti obvyklé u tohoto druhu díla. Jejich 
způsobilost musí být v souladu s právními předpisy , příslušnými normami a standardy s tím, že 
při předání díla budou takto deklarovány. 

Předmětem plnění je dále zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby 
podle §125 odst.6 zákona č.183/2006 Sb., stavební zákon , ve znění pozdějších předpisů , 
v souladu s vyhláškou č.499/2006 Sb. , o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, 
která bude objednateli předána ve třech vyhotoveních současně s předáním dokončené stavby. 

III. Provádění díla 

1. Zhotovitel provede všechny práce stanovené v této smlouvě o dílo kompletně , kvalitně a včas 
podle obecných požadavků na výstavbu, platných technických norem a předpisů v souladu 
s požadavky objednatele. Zároveň ručí za odbornou způsobilost pracovníků provádějících dílo. 

2. Zhotovitel si zajišťuje na své náklady zařízení staveniště. 

3. Zhotovitel se zavazuje dodržet podmínku stanoviska Vododohospodářské společnosti Sokolov, 
s.r.o. v dokladové části projektové dokumentace, která si vyhrazuje provedení montáže vodovodní 
přípojky a osazení vodoměru . 

4. Zhotovitel se zavazuje po zplnomocnění od objednatele zajistit splnění povinnosti ohlášení 
zvláštního užívání veřejného prostranství dle obecně závazné vyhlášky Města Rokycany Č . 
12/2013 v souladu s vyjádřením Odboru rozvoje města Rokycany (Příloha Č . 5 zadávací 
dokumentace) a jako zástupce objednatele tento poplatek uhradit. 

5. Zhotovitel se zavazuje dodržet všechny podmínky, postupy prací a požadavky uvedené ve 
vyjádřeních Města Rokycany ke stavbě, které jsou Přílohou Č . 5-7 zadávací dokumentace 
(Vyjádření Odboru rozvoje města Č .j. MeRo/3309/0RM/14, vyjádření Odboru životního prostředí 
č .j. MeRo/3369/0ŽP/14, vyjádření Odboru dopravy č . j . MeRo/8315/0D/14 Bra). Ve smyslu 
dodržení těchto požadavků se zhotovitel zavazuje zajistit souhlas s užíváním stavby správce 
komunikací, které je vázáno na písemné předání zástupci Odboru rozvoje města a předložení 
geodetického zaměření nového vedení inženýrských sítí, jehož zpracování zhotovitel zajistí na 
své náklady v rámci plnění této smlouvy. 

6. Zhotovitel se zavazuje dodržovat všechna ustanovení, která jsou uvedena v čl. 6, čl. 7 a čl. 8 ze 
Smlouvy o použití pozemku č.j . SOAP/002-1926/2014, která byla uzavřena objednatelem 
s Městem Rokycany z důvodu umístění části přípojek na pozemcích ve vlastnictví Města 
Rokycany a je jako Příloha Č. 8 nedílnou součástí zadávací dokumentace objednatele ze dne 
11.2.2015. Pokud by v důsledku nedodržení podmínek způsobených činností zhotovitele 
uvedených v čl. 7 této smlouvy byla objednateli udělena smluvní pokuta, zavazuje se zhotovitel 
uhradit ji objednateli v plné výši. 

7. Zhotovitel zajistí dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a 
bezpečnosti práce vyplývajících z platných právních předpisů a zodpovídá za proškolen í 
pracovníků v oblasti BOZP, požárních a ekologických předpisů a za používání ochranných 
pomůcek. Dále zajistí , aby nebyla omezena dopravní obslužnost v místě stavby a okolí a byl 
zajištěn příjezd požární techniky a zdravotnické záchranné služby. 

8. Zhotovitel je povinen v souladu s § 157 zák. Č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění 
pozdějších předpisů , vést stavební deník, který po dokončení stavby předá objednateli . 

9. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, odpovídá za 
provádění prací v požadované kvalitě a stanovených termínech: Zhotovitel se zavazuje upozornit 
objednatele na všechny okolnosti , které by při jeho činnosti na pracovišti mohly vést k ohrožení 
bezpečného stavu technických zařízení a objektů. 
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10. Za škody, které vzniknou v důsledku provádění díla objednateli nebo jiným osobám, odpovídá 
zhotovitel a je povinen nahradit vzniklou škodu podle právních předpisů . Škody a ztráty, které 
vzniknou na stavebních materiálech , dílech nebo na celé stavbě až do dne předání díla, jdou k 
tíži zhotovitele. 

11 . Objednatel má právo v každé fázi zhotovování díla jmenovat či ustanovovat příslušného 
odborníka, který je oprávněn provádění prací zhotovitele přezkoumávat. 

12. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli na dobu provádění díla místo pro zařízení staveniště a 
umožnit mu napojení na zdroj elektrické energie a vody. Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení 
staveniště tak, aby jejich stavbou a provozováním nevznikly žádné škody na pozemku nebo 
objektu objednatele a jiných osob, sousedních objektech a pozemcích nebo podzemních 
vedeních a na životním prostředí a po ukončení uvést pozemek nebo objekty do původního 
stavu. Pokud vzniknou činností nebo nečinností zhotovitele jakékoliv škody, odpovídá za ně 
zhotovitel. 

13. Zhotovitel vyzve objednatele ke kontrole všech provedených částí díla, které mají být zakryty 
nebo se stanou nepřístupnými a to minimálně tři (3) pracovní dny předem. O kontrole bude 
učiněn zápis ve stavebním deníku. Jestliže se objednatel nedostaví a neprovede kontrolu těchto 
prací, bude zhotovitel pokračovat v práci. Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí 
těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést. V případě , že se při dodatečné kontrole 
zjistí , že práce byly řádně provedeny, hradí náklady na odkrytí objednatel. V opačném případě 
náklady na odkrytí hradí zhotovitel. 

14. Za kvalitní zhotovené dílo se považuje stavebně-technický stav díla v době převzetí dokončeného 
díla objednatelem. Za nekvalitní zhotovené nebo zhotovované dílo se pak považuje dílo, či jeho 
část, které je zhotovováno z nekvalitních nebo nevyhovujících stavebních materiálů nebo dílo, jež 
bylo zhotoveno nebo zhotovováno nekvalitní prací zhotovitele nebo nevyhovujícím 
technologickým postupem. V případě sporu v hodnocení dosažené jakosti a kvality předmětu 
díla, které nebude dostatečně zřejmé ze "standardu kvality" nebo příslušných technických či 
technologických norem, to vše v návaznosti na projektovou dokumentaci stavby, se smluvní 
strany dohodly, že uznají nezávislé hodnocení specialisty v oboru nebo soudního znalce. 
V případě, že bude tímto posudkem prokázána snížená jakost oproti "standardům kvality" a 
normám, provede zhotovitel na svůj náklad opravu nebo úpravu díla do stavu odpovídající jakosti 
nejpozději do termínu předání a převzetí díla. Odpovědnost zhotovitele za případnou škodu není 
tímto ujednáním dotčena . 

15. Nebezpeč í škody na díle a na věcech k jeho zhotovení, včetně majetku objednatele nese 
zhotovitel do okamžiku protokolárního předání díla objednateli. Zhotovitel odpovídá za všechny 
škody, které způsobí při realizaci díla objednateli nebo třetím osobám. 

IV. Doba plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit plnění předmětu díla ode dne 1.3.2015 a dokončené dílo předat 
objednateli nejpozději do 29.5.2015. 

V. Cena plnění 

1. Cena za provedené dílo v rozsahu Čl. II. této smlouvy o dílo se v souladu s zákonem Č . 526/1990 
Sb. o cenách , v platném znění , sjednává dohodou ve výši : 

cena bez DPH: 320 075,45 Kč 

sazba DPH: 67215,84 Kč 

cena včetně DPH: 387 291 ,29 Kč 

slovy: Tři sta osmdesát sedm tisíc dvě stě devadesát jedna korun českých 

Závazným podkladem pro uzavření této smlouvy o dílo a stanovení smluvní ceny je zveřejněná 
zadávací dokumentace k veřejné zakázce "Vodovodní přípojky SOkA Rokycany" ze dne 
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11 .2.2015, včetně všech příloh , jejíž nedílnou součástí je: 

a) Projektová dokumentace pro provádění stavby zpracovaná firmou Vodoplan 
s.r.o., Sokolovská 41 , Plzeň v červnu 2014 

b) Položkový nabídkový rozpočet (oceněný výkaz výměr dle podkladů 
objednatele jako Příloha č.1 této smlouvy) 

V případě rozporů mezi výše uvedenými podklady má přednost výhodnější řešení pro kvalitu díla a 
objednatele. 

Vzniknou-Ii ohledně celkové ceny díla pochybnosti , že některé náklady na jeho zhotovení nebyly 
v rozpočtu zahrnuty, má se pro účel této smlouvy za to, že cena díla obsahuje veškeré náklady na 
řádné dokončen í díla. 

Cena je sjednána jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých předpokládaných prací, 
nákladů , rizik a zisku zhotovitele a pokrývá veškerá plnění zhotovitele, dodávky, poplatky a jiné 
náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení díla a splnění podmínek této smlouvy. Součástí 
ceny jsou i práce a dodávky zhotovitele, které v této smlouvě uvedeny nejsou a zhotovitel jakožto 
odborník o nezbytnosti jejich provedení měl nebo mohl vědět, neboť vyplývají z charakteru plnění 
této veřejné zakázky. 

Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do 
doby ukončení díla. Cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů 
majících prokazatelný vliv na cenu předmětu plnění. Z jakýchkoliv jiných důvodů nesmí být cena 
plnění měněna . 

VI. Platební podmínky 

1. Zálohy jsou nepřípustné . Platba za předmět plnění bude realizována jednorázově po ukončení 
plnění a převzetí díla objednatelem formou podpisu předávacího protokolu. Doba splatnosti 
faktury bude 21 kalendářních dnů od data jejího prokazatelného doručení objednateli na jeho 
adresu. 

2. Faktura vystavená zhotovitelem musí obsahovat veškeré náležitosti obsažené v § 29 zákona Č. 
235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů . 

3. Bude-Ii faktura obsahovat nesprávné náležitosti , nebo bude-Ii ve faktuře některá náležitost 
chybět , bude objednatel oprávněn fakturu do 7 dnů po obdržení vrátit. Zhotovitel fakturu opraví a 
zašle objednateli znovu s novou lhůtou splatnosti. 

VII. Smluvní pokuty 

1. Objednatel je oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu: 

a) za nedodržení sjednaného termínu řádného a bezvadného dokončení a předání díla ve výši 
0,5 % z ceny díla včetně DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení. 

b) za nedodržení dohodnutého termínu odstranění vad a nedodělků (dle zápisu z předání a 
převzetí části díla), ve výši 1.000,- Kč za každý případ a kalendářní den prodlení, od data 
dohodnutého v předávacím protokolu do data odstranění, 

c) za pozdní nástup k odstranění reklamovaných vad, nesplnění termínu jejich odstranění nebo 
odstranění následků škod vadou vzniklých podle bodu IX. 2. ve výši 1.000,- Kč za každý den , 
o který nastoupí později nebo nesplní dohodnutý termín odstranění vad nebo škod. 

Zhotovitel není v prodlení s předáním díla nebo odstraněním vad v případě , že práce byl nucen 
bez zavinění na jeho straně přerušit nebo nemohl bez svého zavinění zahájit práce od data 
sjednaného nebo objednatel bezdůvodně odmítne dokončené dílo převzít. V takovém případě se 
doba předání dokončeného díla nebo odstraněné vady prodlužuje o příslušný počet dnů, po 
kterou přerušení , nemožnost předání díla nebo pozdní nástup k provádění díla trvaly. 

2. Zhotovitel je oprávněn uložit objednateli za prodlení s placením splatných závazků faktury po 
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sjednané lhůtě splatnosti úrok z prodlení ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý i započatý 
kalendářní den prodlení. 

3. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do 14 kalendářních dnů po vyúčtování smluvní 
pokuty nebo úroku z prodlení. Oznámení o uložení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení musí 
vždy obsahovat popis a časové určení události , která v souladu s uzavřenou smlouvou zakládá 
právo smluvní strany účtovat smluvní pokutu nebo úrok z prodlení. Oznámení musí dále 
obsahovat informaci o způsobu úhrady smluvní pokuty nebo úroku z prodlení. 

Za prodlení s placením smluvní pokuty zaplatí kterákoliv smluvní strana smluvní pokutu 1 % 
z neuhrazené částky za každý den prodlení. 

VIII. Předání a převzetí díla 

1. Dílo bude předáno včetně všech dokladů potřebných k užívání stavby v termínu dle čl. IV, bod 1. 

2. Stavební dílo bude dokončeno podepsáním protokolu o dokončení a předání díla, který podepíší 
obě strany. Dílo bude zhotovitelem předané a objednatelem převzaté i v případě, že v protokolu o 
předání a převzetí budou uvedené drobné vady, které samy o sobě nebrání plynulému a 
bezpečnému provozu užívání. Tyto drobné vady musí být uvedeny v protokolu o předání a 
převzetí díla se stanovením termínů jejich odstranění. 

3. Přejímací řízení díla se objednatel zavazuje zahájit nejdéle do pěti (5) kalendářních dnů ode dne, 
kdy obdrží od zhotovitele písemnou zprávu o připravenosti díla k předání. Při přejímacím řízení 

předá zhotovitel objednateli i všechny doklady o osvědčení jakosti výrobků , materiálů a ve smyslu 
zákona č . 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky v platném znění , písemné 
prohlášení výrobce nebo dovozce o shodě výrobků s technickými předpisy a o dodržení 
stanoveného postupu posouzení shody a doklady o úspěšném dokončení technologických a 
provozních zkoušek. Veškeré písemné doklady předávané zhotovitelem objednateli musí být 
vyhotoveny v českém jazyce a autorizované. 

4. V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, sepíší obě strany protokol, v němž uvedou svá 
stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání. 

5. Za zhotovitele bude zmocněn k předání díla zodpovědný stavbyvedoucí. Za objednatele je 
oprávněn k převzetí díla ředitelka Státního okresního archivu Rokycany PhDr Hana Hrachová, 
PhD. 

IX. Záruční doba a odpovědnost za vady 

1. Objednatel a zhotovitel dohodli na veškeré stavební a montážní práce, které jsou předmětem této 
smlouvy, záruční dobu v délce 60 měsíců . Záruční doba začíná běžet ode dne předání a převzetí 
díla. Na dodávky, u nichž je záruční doba dána výrobcem, je uchazeč povinen poskytnout záruku 
nejméně stejnou, jaká je záruka poskytnutá výrobcem, a to ode dne předání a převzetí díla, 
minimálně však 24 měsíců ode dne předání díla. 

2. Zhotovitel provede všechny práce stanovené v této smlouvě o dílo kompletně , kvalitně a včas 
podle čs . norem, platných předpisů a v souladu s požadavky objednatele. 

a) Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel 
právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady, není - li ve smlouvě o dílo 
stanoveno jinak. 

b) Reklamace vad vzniklých v záruční době uplatní objednatel u zhotovitele písemně a 
telefonicky. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady 
nejpozději však do sedmi (7) kalendářních dnů od uplatnění oprávněné reklamace 
objednatelem a vady odstranit v co nejkratším technicky možném termínu, nejpozději však 
do třech (3) pracovních dnů od nástupu. V případě havarijní situace, odstraní zhotovitel tuto 
závadu ihned po doručení reklamace, nejpozději do 24 hodin. Současně musí v dohodnutém 
termínu odstranit případnou škodu, která touto závadou vznikne. 
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c) Jestliže zhotovitel neodstraní vady do patnácti (15) kalendářních dnů od doručení reklamace 
nebo pokud nedojde k jiné dohodě o termínu odstranění vad , je objednatel oprávněn , kromě 
uplatnění smluvní pokuty, podle vlastního uvážení tyto práce provést sám, pověřit jejich 
prováděním jinou firmu nebo jejím prostřednictvím zakoupit a vyměn it vadnou či neúplně 
funkční část předmětu této smlouvy o dílo. Takto vzniklé, avšak prokazatelné a obvyklé 
náklady, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do deseti (10) kalendářních dnů od 
doručení faktury. Zhotovitel podle této smlouvy o dílo však nenese odpovědnost za případné 
vady prací, které dle shora uvedeného textu smlouvy zajišťoval jiný zhotovitel. 

d) Záruční doby na reklamované části dodávky se prodlužují o dobu počínající datem uplatnění 
reklamace a končící dnem odstranění vady. 

e) Jestliže se v průběhu záruční doby některá část předmětu této smlouvy o dílo ukáže jako 
vadná nebo nedosáhne plánovaných parametrů či funkcí , bude zhotovitelem na požadavek 
objednatele opravena nebo vyměněna a objednatelem znovu převzata , přičemž dnem této 
přejímky začne běžet nová záruční doba. 

f) Reklamace vad je uplatněna včas , pokud ji objednatel uplatní písemně u zhotovitele 
nejpozději do třiceti (30) kalendářních dnů po uplynutí záruční doby a prokáže, že k výskytu 
vady došlo ještě v průběhu záruční doby. 

X. Ostatní ujednání 

1. Objednatel umožní zhotoviteli přístup do místa provádění díla, včetně vjezdu a výjezdu, po celou 
dobu realizace včetně doby pro odstraňování případných vad a nedodělků , jak vyplynou 
z protokolu o předání a převzetí díla. 

2. V případě , že budou činností zhotovitele vzn ikat nečistoty , které mají charakter odpadu podle 
zákona o odpadech č . 185/2001 Sb., v platném znění, zavazuje se zhotovitel likvidovat tento 
odpad v souladu s platnými právními předpisy. 

3. Po celou dobu provádění díla je zhotovitel povinen udržovat pořádek na místě provádění díla a 
v jeho okolí, tj . včetně pozemní komunikace na stavbu navazující nebo na jiných nemovitostech 
sousedících se stavbou . V případě , že v souvislosti se zhotovováním díla zhotovitel znečistí místo 
provádění díla a navazující pozemní komunikaci nebo jiné nemovitosti sousedící se stavbou, 
odpovídá za bezodkladné odstranění nečistot a překážek s tím, že objednatel v žádném případě 
nenese odpovědnost za jednání zhotovitele nebo jiných osob jednajících za zhotovitele. Ve všech 
případech činností spojených se zhotovováním díla je právně odpovědný zhotovitel. 

4. Po skončení doby plnění se zhotovitel zavazuje vyklidit místo provádění díla do pěti (5) 
pracovních dnů . Za vyklizené místo provádění díla se považuje stav, kdy je odstraněno veškeré 
zařízení staveniště a místo provádění díla a to včetně přilehlých prostranství a tyto jsou bez 
zbytků materiálů nebo zařízení a uvedeny do původního stavu. 

5. Objednatel může odstoupit od smlouvy v případě , že: 

a) zhotovitel se ocitne pravomocným rozhodnutím soudu v úpadku dle zákona Č . 182/2006 Sb., 
o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) , 

b) příslušný odborník nebo soudní znalec prokazatelně zjistí , že zhotovitel provádí dílo 
v rozporu s právními předpisy , příslušnými normami a standardy, zadávací dokumentací, a 
to v jakékoliv fázi jeho zhotovování nebo jednotlivého technologického postupu , . 

c) zhotovitel poruší nebo nesplní ujednání této smlouvy o dílo, zejména pokud se týká 
nesplnění termínů dokončení. 

6. Zhotovitel může od této smlouvy odstoupit v případě, že mu objednatel neumožní provádět dílo 
za podmínek sjednaných v této smlouvě . 

7. Před odstoupením musí být strana porušující povinnost na porušení písemně upozorněna a musí 
jí být dána doba 14 kalendářních dnů na zjednání nápravy. Neodstraní-Ii porušující strana 
závadný stav v této lhůtě , má druhá strana právo odstoupit od této smlouvy o dílo. Dnem 
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odstoupení od smlouvy je následující den po doručení doporučeného dopisu s oznámenfm o 
odstoupení od smlouvy o dílo druhé smluvní straně . 

8. V případě odstoupení od této smlouvy o dílo smluvní strany provedou inventuru a vyúčtování 
dosud provedených prací na díle. Zhotovitel zároveň do pěti (5) pracovních dnů od účinného 
odstoupen í od této smlouvy o dílo vyklidí místo provádění díla a protokolárně jej bez závad předá 
objednateli. Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od této smlouvy o dílo zůstávají 
v platnosti ustanovení této smlouvy o dílo, týkající se odpovědnosti za vady a dále zůstávají 
v platnosti ustanovení o smluvních sankcích, pokud některé smluvní straně na ni vznikl nárok 
před odstoupením od této smlouvy o dílo. 

9. Smluvní strany se dohodly na způsobu doručování písemností tak, že povinnost doručení je 
splněna tehdy, je-Ii písemnost zaslána na adresu sídla zhotovitele nebo objednatele, uvedených 
v záhlaví této smlouvy o dílo. V případě , že bude k doručení písemnosti využito doručení poštou , 
považuje se zásilka za doručenou dnem následujícím po dni , kdy byla na základě podacího lístku 
doporučeně podána k poštovn í přepravě . 

10. Smluvní strany se zavazují veškeré případné spory vyplývající z této smlouvy o dílo řešit 
dohodou. Nedojde-Ii k řešení dohodou, pak všechny spory vznikající z této smlouvy o dílo a v 
souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u příslušného soudu ČR dle českého 
právního řádu . 

XI. Závěrečná ustanovení 

1. V otázkách neupravených touto smlouvou o dílo se smluvní strany řídí příslušnými ustanoveními 
zák. Č . 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění , jakož i ostatními právními předpisy. 

2. Tato smlouva může být změněna pouze dohodou smluvních stran formou písemného dodatku. 

3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí, v souladu se zněním zákona Č . 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách se zveřejněním celé této smlouvy o dílo v jejím plném znění , jakož i všech 
úkonů a okolností s touto smlouvou o dílo souvisejících. 

4. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech výtiscích a každá ze smluvních stran obdrží po dvou. 

5. Účastníci po přečtení této smlouvy o dílo prohlašují , že souhlasí s jejím obsahem bez výhrady a 
na důkaz toho jí níže podepisují. 

Přílohy: Příloha Č. 1 - Položkový rozpočet 

V Sokolově dne 2. 3. 2015 

Za zhotovitele: 

Ing. Petr P6sin r, Ph.D 
jednatel Vodohospo ářské společnosti Sokolov, s.r.o. 
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REKAPITULACE STAVBY 

Stavba: Rokycany - archív, vodovodní přípojky 

Místo: Rokycany - archív Datum: 17.2.2015 

Zadavatel: IČ: 
DiČ : 

Uchazeč : IČ : 
Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o. DiČ: 

Projektant: IČ : 
VODOPLAN s.r.o. DiČ: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 320075,45 

DPH základní 21,00% ze 320075,45 67215,84 
snížená 15,00% ze 

Icena S DPH V CZK 387291, 29 1 
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRAcí 

Stavba: Rokycany - archív, vodovodní přípojky 

Místo: Rokycany - archív 

Zadavate l: 

Uchazeč : Vodohospodá řská společnost Sokolov, s .r .0. 

Kód Obj e kt, Soupis prací 

Náklady stavby celkem 

SO-01 

SO-02 

SO-03 

Přípojka vody 1 - č.p . 1043 

Přípojka vody 2 č. p . 1044 

Vedlejší rozpočtové náklady 

Datum: 

Projekt ant : 
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17.2.2015 

VODOPLAN s.r .O. 

Ce na bez DPH [CZKl Cena s DPH [CZKl 

Kč ( bez daně) 

120956,55 

189498,90 

9620,00 

Kč ( s daní) 

146357,43 

229293 ,67 

11640,20 

Typ 



SOUPIS PRACí 

Stavba: 

Objekt: 

Místo: 

Zadavatel: 

Uchazeč: 

PČ Typ Kód 

Rokycany - archív, vodovodní přípojky 

Vedlejší rozpočtové náklady 

Rokycany 

Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o. 

Popis 

Náklady soupisu celkem 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 

o -Vedlejší rozpočtové náklady 

K Pol1 Desinfekce potrubí 

K Pol2 
Vytyčení stavby odborně způsobilou osobou 
v oboru zeměměřictví. 

K PoD Tlakové zkoušky potrubí 

K Pol4 Zajištění dopravního značení 

Zajistem umlstem stltku o povolem stavby a 

K Pol5 
stejnopisu oznámení o zahájení prací 
oblastnímu inspektorátu práce na viditelném 
místě u vstuDu na staveniště. 

K Pol6 
Protokolární předání stavbou dotčených 
pozemků a komunikací, uvedených do 

Datum: 

Projektant: 

MJ Množství 

soub 
or 

1,00 

soub 
1,00 

or 

soub 
or 

1,00 

soub 
or 

1,00 

soub 
1,00 

or 

soub 
or 

1,00 

7 K Pol7 
Zpracování a předání dokumentace skutečného soub 

1,00 
provedení stavby, geodetické zaměření stavby or 

Ochrana stromu dle CSN, očištění travnatých 
soub 

8 K Pol8 ploch dotčených stavbou a její obnovení, viz 1,00 
vyjádření MěÚ Rokycany ze dne 21.8.2014 

or 

9 K Pol9 Aktualizace vyjádření správců sítí 
soub 

1,00 
or 
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VODOPLAN s.r.o. 

J.cena [CZK) 

10,00 

4 500,00 

1 500,00 

1 000,00 

10,00 

100,00 

1 000,00 

1 000,00 

500,00 

Cena celkem 

[CZK) 

9620,00 

9620,00 

962000 , 

10,00 

4 500,00 

1 500,00 

1 000,00 

10,00 

100,00 

1 000,00 

1 000,00 

500,00 

Cenová 

soustava 



Název stavby: 

Druh stavby: 

Lokalita: 

Začátek výstavby: 

JKSO: 

Krycí list rozpočtu 
Vodovodní přípojka pro objekt SOA 
Rokycany 

Zásobování vodou 

Objednatel : 

Projektant: 

Státní oblastní archív v Rokycanech 

VODOPLAN s.r.o. 

IČ/DIČ : 

IČIDIČ : 

Archív - přípojka pro čp 1043 Zhotovitel : Vodohospodářská splečnost Sokolov, IČ/DIČ : 
s.r.o. 

Konec výstavby: Položek: 

Zpracoval : ing. Faiferlík Datum: 

Rozpočtové náklady v Kč 

34 

17.2.2015 

A Základní rozpočtové náklady B I Doplňkové náklady C I Náklady na umístění stavby (NUS) 

HSV Dodávky 72967,10 Práce přesčas 0,00 Zařízení staveniště 1 000,00 
Montáž 5500,00 Bez pevné pod I. 0,00 Mimostav. doprava 0,00 

PSY Dodávky 1 325,00 Kulturní památka 0,00 Uzemní vlivy 0,00 
Montáž 0,00 Provozní vlivy 0,00 

"M" Dodávky 1 550,00 Ostatní 2 500,00 
Montáž 0,00 NUS z rozpočtu 0,00 

Ostatní materiál 19160,00 
Přesun hmot a sutí 16954,45 
ZRN celkem 117456,55 ON celkem 0,00 NUS celkem 3500,00 

Základ 0% 0,00 
Základ 15% 0,00 DPH 15% 0,001 Celkem bez DPH 120956,551 
Základ 21% 120956,55 DPH 21% 25 400,881Celkem včetně DPH 146357,431 

Projektant Objednatel Zhotovitel 

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis 
Poznamka. 



Název stavby: 

Druh stavby: 

Lokalita: 

Zpracoval : 

Objekt 

Stavební rozpočet - rekapitulace 
Vodovodní přípojka pro objekt SOA Rokycany Objednatel : Státní oblastní archív v Rokycanech 

Zásobování vodou Projektant: VODOPLAN s.r.o. 

Archív - přípojka pro čp 1043 Zhotovitel : Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o . 

ing . Faiferlík Zpracováno dne: 17.2.2015 

IKód IZkrácený popís I Náklady (Kč) - dodávka I Náklady (Kč) - Montáž I Náklady (Kč) - celkem I Celková hmotnost (t) 
11 
13 
15 
16 
17 
45 
57 
72 
722 
87 
89 
H27 
M23 

Přípravné a přidružené práce 
Hloubené vykopávky 
Roubení 
Přemístění výkopku 
Konstrukce ze zemin 
Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku) 
Kryty štěrkových a živičných pozemních komunikací a zpevněných ploch 
Zdravotně technické instalace 
Vnitřní vodovod 
Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových 
Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení 
Vedení trubní dálková a přípojná 
Montáže potrubí 
Ostatní materiál 

Celkem: 

13030,00 14,68 
13312,00 0,00 
5 022,00 0,06 
3 833,60 0,00 
4 524,00 0,00 
1 044,00 0,00 

11 430,50 4,20 
600,00 0,00 
725,00 0,00 

1 848,00 0,09 
24 423,00 2,64 
16 954,45 0,00 

1 550,00 0,00 
19160,00 46,14 

117456,55 



Název stavby: Vodovodní přípojka pro objekt SOA Rokycany 

Druh stavby: Zásobování vodou 

Lokalita: Archív - přípojka pro čp 1043 

JKSO: 

C IObjekt IKÓd lZkrácený popis 
Rozměry 

____ ..:..11~ Pi'lpravné a pi'idružené práce 
115101201 ROO Čerpání vody na výšku do 10m, přítok do 500 I 

2 115001104ROO Převedení vody potrubím o průměru do ON 300 mm 
3 113107112ROO Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam .těžené tl.20 cm 
4 113151114ROO Frézování a rozebrání stávajícího krytu 
5 119001423ROO Vytýčení stávajících inženýrských síti 

13 Hloubené vykopav!<y --------
6 132201201ROO Hloubení rýh šiřky do 200 cm v hor.3 do 100 m3 
7 132201209ROO Příplatek za lepivost - hloubeni rýh 200cm v hor.3 
8 132301201 ROD Hloubení rýh šířky do 200 cm v horA do 100 m3 

Stavební rozpočet 
Doba výstavby: 

Začátek výstavby: 

Konec výstavby: 

Zpracováno dne: 17.2.2015 

IM·j·1 Množství I 

h 15,00 
m 10,00 
m2 30,00 
m2 30,00 
m 50,00 

Jednot. I 
cena (Kč)1 

44,00 
220,00 

92,00 
197,00 
30,00 

Objednatel: Státní oblastní archív v Rokycanech 

Projektant: VOOOPLAN s.r.o. 

Zhotovitel: Vodohospodářská společnost Sokolov, S.r.o. 

Zpracoval: ing. F aiferlík 

Náklady (Kč) I Hmotnost (t) I Cenová 
Dodávka I Montáž I Celkem I Jednot. I Celkem I soustava 

13 030,00 _~OJ,~0~0 __ ..a.:1:3!!..:0~30,OO 1468 
660,00 0,00 0,00 RTS 1/2013 

2 200,00 0,02 0,16 RTS 1/2013 
2 760,00 0,24 7,20 RTS 1/2013 
5910,00 0,13 3,84 RTSI/2013 
1 500,00 0,07 3,48 RTS 1/2013 

13312,00 0,00 13312,00 0,00 
m3 16,00 266,00 4256,00 0,00 0,00 RTS II / 2012 
m3 16,00 17,00 272,00 0,00 0,00 RTSI/2013 
m3 16,00 513,00 8208,00 0,00 0,00 RTS II / 2012 

9 132301209ROO Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v horA 
15 Roubeni 

~ ___ m_3 ___ 1_6.:..,0_0 ___ 3_6.:..,0_0 __ -.,,5;;:;7;;,6'AOO..-___ ~ ...... __ -...:=:-;; 0,00 0,00 RTS 1/2013 
__ ","5 ..:.02::::2:>_0::.;:0,-_~_0=>, . .::"'0"0=--_ --,5 022,00 0,0=.;6:. ___ _ 

10 151101101 ROD Pažení a rozepřeni stěn rýh - přiložné - hl. do 2m m2 62,00 69,00 4278,00 0,00 0,06 RTS I / 2013 
11 151101111 ROD Odstraněni paženi stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 62,00 12,00 744,00 0,00 0,00 RTS 1/2013 

16 Přemistěnl yýkopku ~ __ ,",3",,"8,,-,3:;..;::3J..::6:.:;0_ 0,=00,,---__ 3 833,60 0,00 
12 161101102ROO Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m m3 32,00 93,80 3001 ,60 0,00 0,00 RTS 1/2013 
13 162201102ROO Vodorovné přemístěni výkopku z hor.1-4 do 50 m m3 32,00 26,00 832,00 0,00 0,00 RTS I / 2013 

17 Konstrukce ze zemin 4 24, O 0,00 ---4"'5;:;2"'4;-;,0 .. 0..----- O,O~O __ _ 
14 171101101 ROO Uloženi sypaniny do násypů zhutněných na 95% PS m3 32,00 32,00 1 024,00 0,00 0,00 RTS 1/ 2013 
15 175101101ROO Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 14,00 250,00 3 500,00 ----~~--""7'"~:-; 0,00 0,00 RTS 1/2013 

45 Podkladni a vedlejAi konstrukce (kromě vozovek a železničniho svr§':..:k~u:t-_________ ..Io1,.l!,;1;;[I,'_"I0:!.0 ____ ~ 00 0,00 
16 451504112ROO Zřízení lože z kameniva tl. do 150 mm, viz PO a vyjádření MěÚ m2 29,00 36,00 1 044,00 0,00 0,00 RTS I /2013 

57 K Atěrkoyých a živičných pozemnich komunikaci a zpevněných loch 11430,50 4,20 
17 573312511 ROD Prolití podkladu z kameniva asfaltem, viz PO a vyjádření MěÚ R m2 30,00 56,35 1 690,50 0,01 0,18 RTS I /2013 
18 577112114ROO Obnoveni krytu ze živice a dlažby, viz PO a vyjádřeni MěÚ Rok) m2 30,00 320,00 9600,00 0,13 3,89 RTS 1/ 2013 
19 573411115ROO Nátěr živičný s posypem a prolitím asfaltem, viz PO a vyjádření m2 5,00 28,00 140,00 0,03 0,13 RTS 1/ 2013 

72 Zdravotně technické instalace 600,00 ,00 __ ~O""O""O..:.O_ O"..=.OO.::..-_~_ 
20 728115215ROO MontážpotrubiPE 100 SOR11 032 m 30,00 20,00 600,00 0,00 0,00 RTSI/2013 

722 Vniti'ní vodovod ..a..!!2~51!;,O~0 ______ .O,OO Z 5 00 0"",0",0 __ _ 
21 722290237ROO Proplach vodovod. potrubí ON do 40 m 29,00 25,00 725,00 0,00 0,00 RTS 1/2013 

87 Potrubi z trub plastic!<ých, skleněných a čedičo • ch 1 8 8,00 0,00 1 848,00 -=cO,,-,,0~9 ____ _ 
22 871171121 ROO Montáž trubek polyetylenových ve výkopu ON do 40 mm m 29,00 12,00 348,00 0,00 0,00 RTS I / 2013 
23 877375121 RT3 Výřez a montáž tvarovky z plastu na potrubí ON 40 kus 6,00 250,00 1 500,00 0,02 0,09 RTS I /2013 

89 Ostatni konstrukce a práce na trubnim vedeni 923 00 5 500,00 ~ _______ -=2,-",6;..;4 _____ ... 
24 892372111 ROO Zabezpečení konců potrubí ON do 40 kus 2,00 2 100,00 4 200,00 0,04 0,07 RTS 1/2013 
25 892273111ROO Montáž a dodávka vyhledávací folie a vodiče m 29,00 25,00 725,00 0,00 0,00 RTSI/2013 
26 893111121 ROO Šachta vodo měrná prefa s příslušenstvím kus 1,00 13998,00 13998,00 5500,00 2,57 2,57 RTS 1/2013 

H27 Vedeni trubni dálková a říp'ojt:.:n~á_~ _____________________ 1Z6~~.:;!4}!.5 ____ 0~,O~0 __ -!.!~!O!.I.:J~_~ ____ ~..!O~~O~O:.-~ __ 

27 998276201ROO Přesun hmot, trub.vedení plast. obsypaná kamenivem 67,82 250,00 16954,45 0,00 0,00 RTS 1/2013 
__ --:M23 Montáže potrubí __________ ..Io1~50~.,=-___ ~O,=00:_ __ ..!o..1!!!:=~ _______ J!J0= 0 __ 

28 230330081ROO Chránička potrubí kus 1,00 1550,00 1550,00 0,00 0,00 RTS 1/2013 



Ostatn! materiál 46,14 
29 58337344 Štěrkopísek frakce 0-32 B T 28,00 250,00 1,00 28,00 RTS II /2012 
30 583417063 Kamenívo drcené frakce 0/32 A kraj Plzeňský T 18,00 220,00 1,00 18,00 RTS II / 2012 
31 28613416 Trubka tlaková PE 100 SDR 11 O 32 m 30,00 46 ,00 0,00 0,07 RTS 1/2013 
32 42273360 Pas navrtávací kus 1,00 2500,00 0,07 0,07 RTS 1/2013 
33 42228152 Šoupátko pro domovní přípojky kus 1,00 2760,00 0,00 0,00 RTS 1/2013 
34 42293215 Zemní sou~rava s ~oklo~em kus 1,00 0,01 0,01 RTS 1/2013 

117 456,55 
Poznámka: 



Název stavby: 

Druh stavby: 

Lokalita : 

Zpracoval: 

C I Objekt 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

23 

24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 

Výkaz výměr 
Vodovodní přípojka pro objekt SOA Rokycany Objednatel: Státní oblastní archív v Rokycanech 

Zásobování vodou Projektant: VOOOPLAN S.r.o. 

Archív - přípojka pro čp 1043 Zhotovitel: Vodohospodářská společnost Sokolov, S.r.o . 

ing. Faiferlík Zpracováno dne: 17.2.2015 

IKód IZkrácený popis IM.i. 
115101201 ROO Cerpání vody na výšku do 10m, přítok do 500 I h 
115001104ROO Převeden í vody potrubím o průměru do ON 300 mm m 
113107112ROO Odstranění podkladu pl. 200 m2 , kam.těžené tl.20 cm m2 
113151114ROO Frézování a rozebrání stávajícího krytu m2 
119001423ROO Vytýčení stávajících inženýrských sítí m 
132201201 ROO Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3 m3 
132201209ROO Pří platek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 
132301201 ROO Hloubení rýh šířky do 200 cm v horA do 100 m3 m3 
132301209ROO Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v horA m3 
151101101 ROO Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m m2 
151101111 ROO Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 
161101102ROO Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m m3 
162201102ROO Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m m3 
171101101 ROO Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 95% PS m3 
175101101ROO Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 
451504112ROO Zřízení lože z kameniva tl. do 150 mm, viz PO a vyjádření MěÚ 1m2 
573312511 ROO Prolití podkladu z kameniva asfaltem , viz PO a vyjádření MěÚ R m2 
577112114ROO Obnovení krytu ze živice a dlažby, viz PO a vyjádření MěÚ Rok~ m2 
573411115ROO Nátěr živičný s posypem a prolitím asfaltem, viz PO a vyjádření 1m2 
728115215ROO Montáž potrubí PE 100 SOR 11 032 m 
722290237ROO Proplach vodovod .potrubí ON do 40 m 
871171121 ROO Montáž trubek polyetylenových ve výkopu ON do 40 mm m 

877375121 RT3 Výřez a montáž tvarovky z plastu na potrubí ON 40 kus 

892372111 ROO Zabezpečení konců potrubí ON do 40 kus 
89227311 1 ROO Montáž a dodávka vyhledávací folie a vodiče m 
893111121 ROO Šachta vodoměrná prefa s příslušenstvím kus 
998276201 ROO Přesun hmot, trub. vedení plast. obsypaná kamenivem t 
230330081 ROO Chránička potrubí kus 
58337344 Štěrkopísek frakce 0-32 B T 
583417063 Kamenivo drcené frakce 0/32 A kraj Plzeňský T 
28613416 Trubka tlaková PE 100 SOR 110 32 m 
42273360 Pas navrlávací kus 
42228152 Šoupátko pro domovní přípojky kus 
42293215 Zemní souprava s poklopem kus 

I Rozměry I 
15*1 
10*1 
30*1 
30*1 
50*1 
16*1 
16*1 
16*1 
16*1 
62*1 
62*1 
32*1 
32*1 
32*1 
14*1 
29*1 
30*1 
30*1 
5*1 
30*1 
29*1 
29*1 

6*1 

2*1 
29*1 
1*1 
dle výkazu výměr 
1*1 
28*1 
18*1 
30*1 
1*1 
1*1 
1*1 

Množství I Cenová soustava 
15,00 RTS 1/2013 
10,00 RTS 1/ 2013 
30,00 RTS 1/2013 
30,00 RTS 1/ 2013 
50,00 RTS 1/2013 
16,00 RTS II / 2012 
16,00 RTS 1/ 2013 
16,00 RTS / 2012 
16,00 RTS / 2013 
62,00 RTS /2013 
62,00 RTS /2013 
32,00 RTS / 2013 
32,00 RTS /2013 
32,00 RTS /2013 
14,00 RTS / 2013 
29,00 RTS /2013 
30,00 RTS /2013 
30,00 RTS /2013 

5,00 RTS /2013 
30,00 RTS / 2013 
29,00 RTS / 2013 
29,00 RTS / 2013 

vč. dodávky PVC 
6,00 přesuvky a 

odbočky 

2,00 RTS I /2013 
29,00 RTS I / 2013 

1,00 RTS 1/2013 
67,82 RTS 1/2013 

1,00 RTS I /2013 
28,00 RTS II /2012 
18,00 RTS II /2012 
30,00 RTS I / 2013 

1,00 RTS 1/2013 
1,00 RTS 1/2013 
1,00 RTS 1/2013 



Název stavby: 

Druh stavby: 

Lokalita: 

Začátek výstavby: 

JKSO: 

Krycí list rozpočtu 
Vodovodní přípojka pro objekt SOA 
Rokycany 

Zásobování vodou 

Archív - přípojka pro čp 1044 

Objednatel: 

Projektant: . 

Zhotovitel : 

Konec výstavby: 

Zpracoval : 

Státní oblastní archív v Rokycanech IČ/OIČ: 

VOOOPLAN s.r.o. IČ/OIČ: 

Vodohospodářská společnost Sokolov, IČ/OIČ : 
s.r.o. 

Položek: 

ing. Faiferlík Datum: 

Rozpočtové náklady v Kč 

33 

17.2.2015 

A Základní rozpočtové náklady B I Doplňkové náklady C I Náklady na umístění stavby (NUS) 

HSV Dodávky 116651,25 Práce přesčas 0,00 Zařízení staveniště 1 000,00 
Montáž 5500,00 Bez pevné podl. 0,00 Mimostav. doprava 0,00 

PSY Dodávky 2475,00 Kulturní památka 0,00 Uzemní vlivy 0,00 
Montáž 0,00 Provozní vlivy 0,00 

"M" Dodávky 0,00 Ostatní 2500,00 
Montáž 0,00 NUS z rozpočtu 0,00 

Ostatní materiál 30330,00 
Přesun hmot a sutí 31 042,65 
ZRN celkem 185998,90 ON celkem 0,00 NUS celkem 3500,00 

Základ 0% 0,00 
Základ 15% 000 DPH 15% O OOICelkem bez DPH 189498,901 
Základ 21% 18949890 DPH 21% 39 794,771 Celkem včetně DPH 229293,671 

Projektant Objednatel Zhotovitel 

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis 
Poznamka: 



Název stavby: 

Druh stavby: 

Lokalita: 

Zpracoval : 

Objekt 

Stavební rozpočet - rekapitulace 
Vodovodní přípojka pro objekt SOA Rokycany Objednatel : Státní oblastní archív v Rokycanech 

Zásobování vodou Projektant: VODOPLAN s.r.o. 

Archív - přípojka pro čp 1044 Zhotovitel : Vodohospodářská společnost Sokolov, S.r.o. 

ing. Faiferlík Zpracováno dne: 17.2.2015 

IKód 'Zkrácený popis , Náklady (Kč) - dodávka , Náklady (Kč) - Montáž' Náklady (Kč) - celkem , Celková hmotnost (t) 
11 
13 
15 
16 
17 
45 
57 
72 
722 
87 
89 
H27 

Přípravné a přidružené práce 
Hloubené vykopávky 
Roubení 
Přemístění výkopku 
Konstrukce ze zemin 
Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku) 
Kryty štěrkových a živičných pozemních komunikací a zpevněných ploch 
Zdravotně technické instalace 
Vnitřn í vodovod 
Potrubí z trub plastických , skleněných a čedičových 
Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení 
Vedení trubní dálková a přípojná 
Ostatní materiál 

22 175,00 25,35 
24 960,00 0,00 

8 910,00 0,11 
7 188,00 0,00 
8670,00 0,00 
1 980,00 0,00 

21 035,25 7,78 
1 100,00 0,00 
1 375,00 0,00 
2 160,00 0,09 

25 073,00 2,64 
31 042,65 0,00 
30330,00 88 ,1 9 

Celkem: 185998,90 



Stavebn í rozpočet 
Název stavby: Vodovodní přípojka pro objekt SOA Rokycany Doba výstavby: Objednatel: Státní oblastní archív v Rokycanech 

Druh stavby: 

Lokalita: 

JKSO: 

C 

1 
2 
3 
4 
5 

6 
7 
8 
9 

10 
11 

Zásobování vodou Začátek výstavby: Projektant: VOOOPLAN s.r.o . 

Archív - přípojka pro čp 1044 Konec výstavby: Zhotovitel: Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o. 

Zpracováno dne: 17.2.2015 Zpracoval: ing. Faiferlík 

Kód Zkrácený popis Náklady (Kč) Hmotnost (t) 
Rozmě Montáž Jednot. Celkem 

11 Při(!ravné a řidružené ráce 5, O 00 25,3 
115101201 ROO Čerpání vody na výšku do 10m, přítok do 500 I h 20,00 44,00 880,00 0,00 0,00 
115001104ROO Převedení vody potrubím o průměru do ON 300 mm m 15,00 220,00 3 300,00 0,02 0,24 
113107112ROO Odstranění podkladu pl. 200 m2 , kam .těžené tl.20 cm m2 55,00 92,00 5060,00 0,24 13,20 
113151114ROO Frézování a rozebrání stávajícího krytu m2 55,00 197,00 10835,00 0,13 7,04 
119001423ROO Vytýčení stávajících inženýrských sítí m 70,00 30,00 2 100,00 0,07 4,87 

Hloubené yyko áv~ 24 960,00 O 00 24 960,00 0,00 
132201201 ROO Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3 m3 30,00 266,00 7 980,00 0,00 0,00 RTS 11/2012 
132201209ROO Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 30,00 17,00 510,00 0,00 0,00 RTS 1/2013 
132301201 ROO Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 100 m3 m3 30,00 513,00 15 390,00 0,00 0,00 RTS 11/2012 
132301209ROO Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 m3 30,00 36,00 1080,00 0,00 0,00 RTS 1/2013 
15 Rout;ení 89 O 00 011 
151101101 ROO Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m m2 110,00 69,00 7 590,00 0,00 0,11 RTS 1/2013 
151101111ROO Odstranění pažení stěn rýh-příložné-hl. do2m m2 110,00 12,00 1320,00 0,00 0,00 RTSI/2013 

-----1~-;60- Přem stění yýkopku 718800 000 7188,00 0,00 
12 
13 

14 
15 

16 

17 
18 
19 

20 

21 

161101102ROO Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m m3 60,00 93,80 5628,00 0,00 0,00 RTS 1/2013 
162201102ROO Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m m3 60,00 26,00 1 560,00 ____ ~~----;;~;A'";;A""----0_,0-0---~0;;ó,AOO;;--R-T-S-I -I -20-1-3 
17 KonstruKce ze zemin 867000 0,00 8670,00 000 
171101101 ROO Uložení sypaníny do násypů zhutněných na 95% PS m3 60,00 32,00 1 920,00 0,00 0,00 RTS 1/ 2013 
175101101 ROO Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 27,00 250,00 6750,00 0,00 0,00 RTS 1/2013 
45 PoCtklaCtnl a veCtlejšl Konstrukce (Kromě vozoveK a železničnltio svršKu) 1 980 00 0,00 980,00 O, O 
451504112ROO ZHzení~žez~men~a~ . do150mm , v~POav~ád~~n~ím~2~~~~55~,~0~0~ __ ~36~,~0~0 __ ~71 ~9~80~,~0~0 ____ ~~ __ ~~~~ ___ 0,00 0

7
,,0
7
0
8 

RTSI/2013 
57 KMY štěrkoyých a živičnich p'ozemnlch komunikaci a z(!evněných loch 21 035~2~5 ____ ..!0,-!:0~0:..-_-=2:.:.1 ~0~3::J5 ",2~5 ___ ~~ ___ ~~~~~~~ 
573312511ROO Prolití podkladu z kameniva asfaltem, viz PO a vyjádření ~ m2 55,00 56,35 3099,25 0,01 0,33 RTS 1/2013 
577112114ROO Obnovení krytu ze živice a dlažby, viz PO a vyjádření MěL m2 55,00 320,00 17 600,00 0,13 7,13 RTS 1/2013 
573411115ROO Nátěr živičný s posypem a prolitím asfaltem, viz PO a vy já m2 12,00 28,00 336,00 0,03 0,32 RTS 1/2013 
72 Zdravotně technické instalace 110000 000 110000 0,00 
728115215ROO Montáž potrubí PE 100 SOR 11 032 m 55,00 20,00 1 100,00 0,00 0,00 RTS 1/2013 
722 Vnitřnl voCtovoCt 1 375,00 O 00 1 375,00 0,00 
722290237ROO Proplach vodovod. potrubí ON do 40 m 55,00 25,00 1 375,00 0,00 0,00 
87 Potrubl z trub (!Iastick'ch, skleněnich a čedičoYich 21 ,O 0,00 216000 009 

22 871171121 ROO Montáž trubek polyetylenových ve výkopu ON do 40 mm m 55,00 12,00 660,00 0,00 0,00 RTS 1/2013 

23 _____ -78~77~3~7~5~1 ~21~R~T~3~V~ý7ře~z~a~m~o~nt~á~ž~tv~a~ro~v~k~y~z~p~la~s~tu~na~po~t~ru~b~í ~O~N~4~0~---k~u~s--_~6~,0~0~ ____ 2_5~0~,0~0~ ____ ~1~5~0~0~,0~0~--~~~~-~~~~~---0~, 0_2 ___ ~0~, 0~9_R_T_S_I_I_2_0_13~ 
89 Ostatní konstruKce a práce na trubním veCteni 1957300 5500,00 25073,00 2,64 

24 
25 
26 

27 

892372111 ROO Zabezpečení konců potrubí ON do 40 kus 2,00 2 100,00 4 200,00 0,04 0,07 RTS 1/2013 
892273111 ROO Montáž a dodávka vyhledávací folie a vodiče m 55,00 25,00 1 375,00 0,00 0,00 RTS 1/2013 
893111121 ROO Šachta vodoměrná prefa s příslušenstvím kus 1,00 13 998,00 13 998,00 5 500,00 2,57 2,57 RTS 1/ 2013 
H27 Vedeni trubní ClálKová a přípojná 31 042 65 0,00 31 042,65 O 00 
998276201 ROO Přesun hmot, trub. vedení plast. obsypaná kamenivem 124,17 250,00 31 042,65 0,00 0,00 RTS 1/2013 

Ostatní materiál 30 330,00 O O 30 330,0 _~8~8L11l::,9 ___ _ 



28 58337344 Štěrkopísek frakce 0-32 B T 54,00 250,00 13500,00 1,00 54,00 RTS II / 2012 
29 583417063 Kamenivo drcené frakce 0/32 A kraj Plzeňský T 34,00 220,00 7480,00 1,00 34,00 RTS II / 2012 
30 28613416 Trubka tlaková PE 100 SDR 11 032 m 55,00 46,00 2530,00 0,00 0,12 RTS 1/2013 
31 42273360 Pas navrtávací kus 1,00 2500,00 2500,00 0,07 0,07 RTS 1/2013 
32 42228152 Šoupátko pro domovní přípojky kus 1,00 2760,00 2760,00 0,00 0,00 RTS 1/2013 
33 42293215 Zemní souerava s eokloeem kus 1,00 1 560,00 1 560,00 0,01 0,01 RTS 1/2013 

Celkem: 185998,90 
Poznámka: 



Název stavby: 

Druh stavby: 

Lokalita: 

Zpracoval : 

C I Objekt 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

23 

24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 

Výkaz výměr 
Vodovodní přípojka pro objekt SOA Rokycany Objednatel : Státní oblastní archív v Rokycanech 

Zásobování vodou Projektant: VOOOPLAN s.r.o. 

Archív - přípojka pro čp 1044 Zhotovitel: Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o. 

ing. Faiferlík Zpracováno dne: 17.2.2015 

IKód IZkrácený popis IM.i. 
115101201 ROO Cerpání vody na výšku do 10m, přítok do 500 I h 
115001104ROO Převedení vody potrubím o průměru do ON 300 mm m 
113107112ROO Odstraněn í podkladu pl. 200 m2,kam .těžené tl.20 cm m2 
113151114ROO Frézování a rozebrání stávajícího krytu m2 
119001423ROO Vytýčení stávajících inženýrských sítí m 
132201201 ROO Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3 m3 
132201209ROO Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 
132301201 ROO Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 100 m3 m3 
132301209ROO Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 m3 
151101101 ROO Pažení a rozepření stěn rýh - př í ložné - hl. do 2m m2 
151101111ROO Odstraněn í pažení stěn rýh - pří ložné - hl. do 2 m m2 
161101102ROO Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m m3 
162201102ROO Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m m3 
171101101 ROO Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 95% PS m3 
175101101 ROO Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 
451504112ROO Zřízení lože z kameniva tl. do 150 mm, viz PO a vyjádření MěÚ 1m2 
573312511 ROO Prolití podkladu z kameniva asfaltem, viz PO a vyjádření MěÚ R m2 
577112114ROO Obnovení krytu ze živice a dlažby, viz PO a vyjádření MěÚ Roky m2 
573411115ROO Nátěr živičný s posypem a prolitím asfaltem, viz PO a vyjádření 1m2 
728115215ROO Montáž potrubí PE 100 SOR 11 032 m 
722290237ROO Proplach vodovod .potrubí ON do 40 m 
871171121 ROO Montáž trubek polyetylenových ve výkopu ON do 40 mm m 

877375121 RT3 Výřez a montáž tvarovky z plastu na potrubí ON 40 

892372111 ROO Zabezpečení konců potrubí ON do 40 
892273111 ROO Montáž a dodávka vyhledávací folie a vodiče 
893111121 ROO Šachta vodoměrná prefa s příslušenstvím 
998276201 ROO Přesun hmot, trub. vedení plast. obsypaná kamenivem 
58337344 Štěrkopísek frakce 0-32 B 
583417063 Kamenivo drcené frakce 0/32 A kraj Plzeňský 
28613416 Trubka tlaková PE 100 SOR 11 032 
42273360 
42228152 
42293215 

Pas navrlávací 
Šoupátko pro domovní pří pojky 
Zemní souprava s poklopem 

kus 

kus 
m 
kus 
t 
T 
T 
m 
kus 
kus 
kus 

I Rozměry I 
20*1 
15*1 
55*1 
55*1 
70*1 
30*1 
30*1 
30*1 
30*1 
110*1 
110*1 
60*1 
60*1 
60*1 
27*1 
55*1 
55*1 
55*1 
12*1 
55*1 
55*1 
55*1 

6*1 

2*1 
55*1 
1 *1 
dle výkazu výměr 
54*1 
34*1 
55*1 
1 *1 
1 *1 
1 *1 

MnožstvílCenová soustava 
20,00 RTS 1/2013 
15,00 RTS 1/2013 
55,00 RTS I /2013 
55,00 RTS 1/2013 
70,00 RTS I /2013 
30,00 RTS II /201 2 
30,00 RTS I /2013 
30,00 RTS /2012 
30,00 RTS /201 3 

110,00 RTS /2013 
110,00 RTS /2013 
60,00 RTS /2013 
60,00 RTS /2013 
60,00 RTS / 2013 
27,00 RTS /2013 
55,00 RTS /2013 
55,00 RTS /2013 
55,00 RTS / 2013 
12,00 RTS /2013 
55,00 RTS /2013 
55,00 RTS /2013 
55,00 RTS /2013 

vč. dodávky PVC 
6,00 přesuvky a 

odbočky 

2,00 RTS I /2013 
55,00 RTS I /2013 

1,00 RTSI/201 3 
124,17 RTSI/2013 

54,00 RTS II / 2012 
34,00 RTS II /2012 
55,00 RTS I / 2013 

1,00 RTS I /2013 
1,00 RTS I /2013 
1,00 RTS I /2013 · 




