Smlouva o dílo

kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli mezi sebou navzájem:

1.

Město Koryčany, IČ: 00287334, se sídlem Náměstí 401, Koryčany 768 05
zastoupeno Ing. Hanou Jamborovou, starostkou

(dále jen jako „Objednatel“)

1. ZANAPOL s.r.o.,

Zahradní 310, 683 33 Brankovice
IČ: 27730581

Zastoupena Radkem Luzou - 777 068 248 - luzaradek@seznam.cz

(dále jen jako „Zhotovitel“)

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
(dále jen „Smlouva“)

PŘEDMĚT SMLOUVY
1.

2.

Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést dílo spočívající v Demolici č.p. 335 v ulici
Masarykova v Koryčanech (dále jen „Dílo“) a Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj
cenu Díla. Přesná specifikace Díla je uvedena v příloze č. 1 (zadávací dokumentace), která tvoří
nedílnou součást Smlouvy.
Zhotovitel jako odborná firma prohlašuje, že se seznámil se zadávací dokumentaci před podpisem
Smlouvy.

II.

1.
2.

DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

Zhotovitel je povinen Dílo realizovat do 30. 6. 2020
Místem plnění město Koryčany, ulice Masarykova č.p. 335, 768 05 Koryčany

III.

CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cena Díla je stanovena dohodou smluvních stran a vychází z cenové nabídky Zhotovitele v rámci
zadávacího řízení, když cena Díla činí: 650.686,41 Kč bez DPH, z toho DPH 136.644,00 Kč, cena
celkem 787.330,00 Kč. Cena Díla je konečná.
2. Cenová nabídka Zhotovitele tvoří přílohu č. 2 Smlouvy a je její nedílnou součástí. Zhotovitel
prohlašuje, že cenová nabídka obsahuje všechny náklady (dodávky, práce, dopravu, uložení
materiálu na skládku atd.) související s řádným zhotovením Díla v rozsahu zadávací dokumentace.
3. Objednatel se zavazuje uhradit cenu Díla po jeho dokončení a předání na základě daňového
dokladu - faktury vystavené Zhotovitelem. Fakturace bude probíhat na základě měsíčních soupisů
provedených prací odsouhlasených objednatelem a po písemném předání a převzetí příslušných

1.

částí díla bez vad a nedodělků. Fakturu se splatností 30 dní ode dne jejího doručení zašle zhotovitel
do 15 dnů po vzniku práva fakturovat na adresu objednatele.
4. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu
ve smyslu příslušných právních předpisů a soupis provedených prací a dodávek odsouhlasený
Objednatelem.

IV. ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel zodpovídá za to, že Dílo bude zhotoveno podle Smlouvy a že po dobu záruky za jakost
bude mít vlastnosti dojednané v této smlouvě nebo obvyklé a je provedeno v souladu s právními
předpisy a technickými normami. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění Díla,
udělovat Zhotoviteli pokyny a v případě vadného provádění Díla přerušit provádění Díla.
2. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru provádění Díla,
dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů.
3. Zhotovitel se zavazuje udržovat pořádek a čistotu, na svůj náklad a na svou odpovědnost odstraňovat
odpady a nečistoty vzniklé při provádění Díla.
4. Zhotovitel splní svoji povinnost provést Dílo jeho řádným ukončením a předáním na základě zápisu o
předání a převzetí řádně dokončeného Díla. Spolu s předáním Díla poskytne Zhotovitel Objednateli
dokumentaci k provedenému Dílu v rozsahu odpovídajícím povaze Díla.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je řádně pojištěn pro případ škody z výkonu podnikatelské činnosti včetně
možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele.
V. ZÁRUKA
1.

2.

Záruka za jakost byla sjednána dohodou stran a činí 60 měsíců ode dne předání a převzetí Díla. U
dodávek a zařízení, kde je záruka výrobcem poskytována kratší, platí záruka dle jejich záručních
listů.
Zhotovitel je povinen odstranit vadu ve lhůtě do 15 dnů od jejího oznámení, bez ohledu na
skutečnost, zda vadu Díla uznává či nikoli. Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli náklady
spojené s odstraněním tvrzené, ale neprokázané vady Díla.

VI. SANKCE

V případě prodlení Zhotovitele s předáním Díla je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní
pokutu ve výši 0,05% z ceny Díla za každý den prodlení.
2. V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury je Objednatel povinen uhradit úrok z prodlení ve
výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
3. V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vady Díla v záruční době, je Zhotovitel povinen
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení s odstraněním vady
Díla.
4. Zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na povinnost k náhradě škody v plném rozsahu.
1.

VII. Závěrečná ustanovení
1. Všechny právní vztahy, které vzniknou při realizaci závazků vyplývajících ze Smlouvy, se řídí právním
řádem České republiky, případné spory, které se nepodaří odstranit dohodou, budou rozhodovány
příslušným soudem České republiky.
2. Zhotovitel je povinen umožnit oprávněným subjektům provedení kontroly dokladů souvisejících
s plněním Díla, a to po dobu danou právními předpisy k jejich uchovávání. Smluvní strany prohlašují,
že Smlouva neobsahuje obchodní tajemství, ani informace, které by nemohly být zveřejněny.

3.

4.
5.

6.
7.

Písemnost odeslaná druhé smluvní straně formou doporučené listovní zásilky, se považuje za
doručenou třetí kalendářní den po odeslání.
Tuto Smlouvu lze měnit pouze písemně ve formě vzestupně číslovaného dodatku.
Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž Objednatel i Zhotovitel obdrží po jednom
výtisku.
Uzavření Smlouvy schválila Rada města Koryčany na svém 43. zasedání dne 17. 2. 2020, usnesením
č. 11.
Smluvní strany prohlašuji, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly a s jejím obsahem bez výhrad
souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle. Na důkaz pravosti a
pravdivosti těchto prohlášení připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

V Koryčanech dne 18. 2. 2020

V Brankovicích dne

Zahradní 310, 683 33 Brankovice
IČ; 27730581, DIČ: CZ27730581
T: 777068248, M: luzaradek@seznam.cz
www.zanapol.cz

■ ■ ■ .. .

MĚSTO KORYČANY

Náměstí 401, 768 05 Koryčany

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU
Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen „veřejná zakázka") je zadávána v souladu s ustanovením § 6 a § 31
zákona L 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ).

1.

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

„Demolice č.p. 335 v k. ú. Koryčany"

2.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE
i Zadavatel:

Město Koryčany

i Zástupce zadavatele:

; Ing. Hana Jamborová, starostka města

! Sídlo:

í Náměstí 401, 768 05 Koryčany

[

i 00287334

!

lč:

3.

;

! DIČ:

; CZ00287334

; Kontaktní osoba ve věci veřejně zakázky:

i Lubomír Daníček, MBA - místostarosta města

'

; Telefon:

; 602 522 578

í

I E-mail:

i danicek@korycany.cz

I

VYMEZENÍ PŘEDMĚTU, MÍSTA A DOBY PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

{ Druh veřejné zakázky:

: Veřejná zakázka na bourací práce

j :
| Předmět plnění veřejné zakázky:

; Odstranění stavby č. p. 335 v k.ú. Koryčany.

i Místo plnění zakázky:

I Město Koryčany

| Předpokládaný termín plněni:

I 30. 6. 2020
I

I Podrobný popis zakázky je uveden v příloze č. 3 zadávací dokumentace.
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OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY:

Zadavatel stanovuje dále uvedené obchodní podmínky pro plnění zakázky, které dodavatel uvede ve svém
návrhu smlouvy:

a) Termín plnění:

nejpozdějl do 30. 6. 2020

b) Platební podmínky:

Fakturace
dle
měsíčních
soupisů
provedených
prací
odsouhlasených zadavatelem a po písemném předání a převzetí
příslušných částí díla bez vad a nedodělků, splatnost faktury 30 dní
ode dne doručení faktury objednateli.

c) Sankce:

Prodávající uhradí kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 %
z celkové kupní ceny včetně DPH za každý započatý den prodlení
plnění.

Zadavatel nepřipouští překročení nabídkové ceny. Nabídková cena může být měněna pouze v souvislosti se
změnou sazeb DPH či jiných daňových předpisů majících vliv na cenu předmětu plnění. Smluvní vztahy se
řídí právním řádem České republiky.

5.

POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Dodavatel stanoví nabídkovou cenu celou částkou za celý předmět plnění veřejně zakázky v souladu se
zadávací dokumentací.
Další požadavky:

6.

a)

Pro předložení nabídkově ceny dodavatel použije a vyplní formulář nabídkově ceny v Kč „nejvýše
přípustně", který je součástí přílohy č. 1 - Krycího listu.

b)

Nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady dodavatele spojeně s plněním předmětu veřejné
zakázky.

c)

Dodavatel stanoví nabídkovou cenu celou částkou, která musí krýt celou hodnotu zakázky.

POŽADAVKY ZADAVATELE NA ČLENĚNÍ NABÍDKY

Dodavatel musí v nabídce předložit následující:

a)

KRYCÍ LIST NABÍDKY: Pro sestavení krycího listu dodavatel použije přílohu č. 1 - Krycí list nabídky. Na
krycím listu budou uvedeny následující údaje: název veřejně zakázky, základní identifikační údaje
zadavatele a dodavatele, nejvýše přípustná nabídková cena zpracovaná dle zadávací dokumentace,
datum a podpis osoby oprávněně za dodavatele jednat.

b)

DOKLADY PROKAZUJÍCÍ KVALIFIKACI dle odst. 7 zadávací dokumentace.

c) NÁVRH SMLOUVY podepsaný oprávněnou osobou za dodavatele jednat. Zadavatel předkládá svůj

návrh smlouvy.

ď) ČESTNĚ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE: Dodavatel použije přílohu č. 2 - čestně prohlášení dodavatele
k prokázání kvalifikace - základní způsobilost podepsaný oprávněnou osobou za dodavatele jednat.
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7.

POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE
Dodavatel je povinen v souladu s požadavky zadavatele prokázat kvalifikaci.

Kvalifikaci splňuje dodavatel, který prokáže:

>

základní způsobilost

>

profesní způsobilost

Formuláře ze zadávací dokumentace určené k vyplnění dodavatelem a požadovaná čestná prohlášení
předkládá dodavatel vždy v originálech. Tyto originály budou podepsány fyzickou osobou/statutárním
orgánem právnické osoby, nebo osobou oprávněnou za dodavatele jednat ^např. na základě plné moci,
originál plné mocí musí být součástí nabídky).

7.1 Základní způsobilost prokáže dodavatel, který
a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně
odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze Č. 3 k ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního
řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový
nedoplatek,
c)

nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále
na veřejné zdravotní pojištění,

d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále
na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
e) není v likvidaci, proti němu nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němu nebyla nařízena
nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země
sídla dodavatele.

Splnění základní způsobilosti dodavatel prokáže předložením čestného prohlášení, které je přílohou
č. 2 této zadávací dokumentace.
7.2 Profesní způsobilost prokáže dodavatel, který doloží:
a) výpis z obchodního rejstříku, nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do
takové evidence vyžaduje; výpis z obchodního rejstříku musí prokazovat splnění požadovaného
kritéria způsobilostí nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení výběrového řízení,
b) doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, pokud jiné
právní předpisy takové oprávnění vyžadují.
Doklady prokazující profesní způsobilosti je možné předložit v prosté kopii.

8.

ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK
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Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Ekonomická výhodnost nabídek bude
hodnocena podle jediného hodnotícího kritéria, a to nejnižší nabídkové ceny.
Hodnocení nabídek provede zadavatelem jmenovaná hodnotící komise. Hodnotící komise stanoví pořadí
nabídek podle výše nabídkové ceny. Jako ekonomicky nejvýhodnější bude vybrána nabídka účastníka, který
zadavateli nabídne nejnižší nabídkovou cenu v Kč bez DPH.

9.

DALŠÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

a) Náklady spojené s účastí ve výběrovém řízení nese účastník. '
b) Zadávací Ihúta, po kterou je účastník vázán svou předkládanou nabídkou, je zadavatelem
požadována v délce 90 dní.

c)

Práva zadavatele a podmínky zrušení výběrového řízení:
Zadavatel sl vyhrazuje právo:

>

Změnit nebo doplnit soutěžní podmínky.

>

Zrušit výběrové řízení kdykoliv bez uvedení důvodu.

>

Vyloučit účastníka z výběrového řízení v souladu s § 48 ZZVZ.

>

Nevracet účastníkům předložené nabídky.

>

Vyžádat si od účastníka písemné zdůvodnění případné mimořádně nízké nabídkové cény a
požádat o vysvětlení informaci uvedených v nabídce, případně jejich doplnění.

>

Nevybrat žádnou z podaných nabídek.

>

Zrušit výběrové řízení, jestliže smlouvu odmítnou uzavřít vyhodnocení účastníci v pořadí

1-3, nebo neuzavřou smlouvu v době, po kterou jsou svou nabídkou vázáni.
>

Vyloučit ze soutěže nabídky, které nesplňují požadavky zadávací dokumentace a jsou
obsahově nekompletní vzhledem k soutěžním podmínkám.

>

Zažádat účastníka o doplnění kvalifikace.

10- DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

Žádost o dodatečné informace k zadávací dokumentaci je možno doručit pouze písemně, a to na
e mailovou adresu: danicek@korycany.cz
Účastník může zažádat o dodatečné informace nejpozději 4 pracovní dny před termínem pro podání
nabídek.
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám budou vždy odeslány do 2 pracovních dnů e-mailem v3em
účastníkům, kterým byla poskytnuta zadávací dokumentace.
Individuální prohlídka na místě je možná po telefonické dohodě na tel. č.: 602522578

11. LHŮTA, MÍSTO A ZPŮSOB PRO PODÁNÍ NABÍDEK
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Datum:

Lhůta pro podání nabídek:

16.12.2019

Hodina:

Nabídku doručte zadavateli e-mailem.
E-maiiová adresa pro doručení nabídky:
starosta@korYcany.cz

12. další části
Příloha č. 1
Příloha č. 2
Příloha č. 3
Příloha č, 4

-

zadávací dokumentace

-

přílohy

Krycí list nabídky
Čestné prohlášení k prokázání kvalifikace - základní způsobilost
Popis zakázky
Návrh smlouvy o dílo

V Koryčanech dne 4. prosince 2019

Ing. Hana Jamoorova, starostka města
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Příloha č. 1

KRYCÍ LIST NABÍDKY
k veřejné zakázce malého rozsahu

„Demolice č.p. 335 v k.ú. Koryčany"
Veřejná zakázka malého rozsahu je zadávána v souladu s ustanovením § 6 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek.

1. Základní identifikační údaje
1.1. Zadavatel

Název:

Město Koryčany

Sídlo:

Náměstí 401,768 05 Koryčany

Zástupce zadavatele:

Ing. Hana Jamborová, starostka města

!Č:

00287334

DIČ:

CZ00287334

Tel.:

573 500 981,601575 328

E-mail:

starosta@korycany.cz

1.2. Dodavatel

Název:

ZANAPOL s.r.o.

Sídlo/místo podnikání:

Zahradní 310,68333 Brankovice

Spisová značka v obchodním rejstříku:

C 55219/KSBR Krajský soud v Brně

Statutární zástuoce/osoba oprávněná za
,
'
dodavatele:

... .
Radek Luza

IČ:

; 27730581

Tel.:

1777 068 248

i

E-mail:
, Radek Luza

Kontaktní osoba ve věcech nabídky:
Tel.:

777 068 248

E-mail:

luzaradek@seznam.cz

2. Formulář nabídkové ceny v Kč „nejvýše přípustné"
.
Cena ce kem bez DPH

-..............................

Celkovácenadíla

-

650.686,41,-

Cena celkem
.
včetně DPH

DPH
,
,
(sazba 21%)
-

136.644,00,-

. f

3. Oprávněná osoba za dodavatele jednat

Podpis oprávněné osoby,
datum:

//
'

/i

Titul, jméno, příjmení:

Radek Luza

Funkce:

Jednatel společnosti

'

v

'

X/
/

787.330,00,-

Příloha č. 2

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE
ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOST

Název dodavatele:

ZANAPOL s.r.o.

Sídlo:

Zahradní 310, 68333 Brankovice
; 27730581

IČ:

Výše uvedený účastník výběrového řízení s názvem:

„Demolice č.p. 335 v k.ú. Koryčany"

tímto prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti a čestně prohlašuje, že
a)

nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení
pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k ZZVZ nebo obdobný
trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se
nepřihlíží,

b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci dani zachycen splatný
daňový nedoplatek,

c)

nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném
nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,

d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném
nebo na penále na sociální zabezpečeni a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
e)

není v likvidaci, proti němu nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němu nebyla
nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle
právního řádu země sídla dodavatele.

V Brankovicích dne 16.12.2019
Osoba oprávněná za dodavatele

i jednat
i Titul, jméno a příjmení, funkce:
: Podpis:
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Příloha č. 3

k veřejné zakázce malého rozsahu
„Demolice č. p. 3

v k. ú. Koryčany"

Veřejná zakázka malého rozsahu je zadávána v souladu s ustanovením § 6 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb.,

o zadáváni veřejných zakázek.
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Zadav atel:

Město Koryčany

-

Zástu; ice zadavatele.

Ing. Hana Jamborová, starostka města

'

Sídlo:

Náměstí 401, 768 05 Koryčany

i IČ:

i 00287334

'

i DIČ:

CZ00287334

' Konta (tniosooavevectvereinezakazkv:

Lubomír Daníček, MBA - místostarosta !
. .
města

Telefc n:

E-mai :

602 522 578
, danicek@korycany.cz

Předmětem poptávky je akce „Demolice č. p. 335 v k. ú. Koryčany".
Dle záměro zadavatele a dokumentace bouracích prací dojde k demolici rodinného domu č.p.
335 na pozemku pare. č. 1012 v obci a k. ú. Koryčany a všech vedlejších staveb na tomto

pozemku.

'

Položkový rozpočet stavby

Stavba:

12-02/2019

Demolice RD na pare. č. 1012, k.ú. Koryčany

Objekt:

01

Demolice

Rozpočet:

01

Bourací a demoliční práce

Objednatel:

Město Koryčany

IČO: 00287334

Náměstí 401

.

DIČ: CZ00287334

76805 Koryčany
Zhotovitel:

ZANAPOL s.r.o.

IČO: 27730581

Zahradní 310

DIČ: CZ27730581

68333 Brankovice
Radek Luza

Vypracoval:

Rozpis ceny

Dodávka

Montáž

Celkem

HSV

0,00

0,00

650 686,41

PSV

0,00

0,00

0,00

MON

0,00

0,00

0,00

Vedlejší náklady

0,00

0,00

0,00

Ostatní náklady

0.00

0,00

0,00

Celkem

0,00

0,00

650 686,41

Rekapitulace dani
Základ pro sníženou DPH

15

%

0,00 CZK

Snížená DPH

15

%

0,00 CZK

Základ pro základní DPH

21

%

650 686,41 CZK

Základní DPH

21

%

136 644,00 CZK

Zaokrouhleni

-0,41 CZK

787 330,00 CZK

Cena celkem s DPH

6-TC/ O/

dne

16.12.2019

}L s.r.o.

-Yviťeld

Zpracc

'

1< ;

BUILDpowerS, ©RTS, as.

Za objednatele
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Položkový rozpočet

S:

12-02/2019

Demolice RD na pare. č. 1012, k.ú. Koryčany

0:

01

Demolice

R:

01

Bourací a demoliční práce

Dodávka
P.č. Číslo položky Název položky
MJ množství
cena/ MJ Celkem
Dodávka celk.
Montáž
Díl: 1____________ Zemní práce____________________________________________________________ 12 750,00_______
0,00
1 18105001ORAO
170,00000
Terénní modelace
m2
75,00
12 750,00
0,00
0,00
75,00
Díl: 2
Základy a zvláštní zakládání
86 306,69
0,00
2 120901123RT1
Bourání konstrukcí ze železobetonu v odkopávkách
m3
12,72960
3 000,00
38 188,80
0,00
0,00
3 000,00
pneumatickým kladivem
3 120901123RT3
Bourání konstrukcí ze železobetonu v odkopávkách
m3
29,70240
1 620,00
48 117,89
0,00
0,00
1 620,00
bagrem s kladivem
Díl: 34
Stěny a příčky
64 297,40
0,00
41962032241 ROD
Bourání zdivá z cihel pálených na MC
m3
160,30076
370,00
0,00
59 311,28
0,00
370,00
5)962032641ROO
Bouráni zdivá komínového z cihel na MC
m3
7,20000
550,00
3 960,00
0,00
0,00
550,00
6J978059521R00
Odsekání vnitřních obkladů stěn do 2 m2
m2
51,30600
20,00
1 026,12
0,00
0,00
20,00
Díl: 4
Vodorovné konstrukce
47 937,65
0,00
7 963013530R00
Bouráni stropů s keramickou výplní
m3
37,94250
950,00
36 045,38
0,00
0,00
950,00
8 963016311R00
DMTZ podkroví SDK, kovová kce., 1xoplášť.12,5 mm
m2
63,59500
164,50
10 461,38
0,00
0,00
164,50
9 963016999R00
Přípl.za DMTZ vrstvy tep.izolace tl.200 mm,podhled
m2
63,59500
1 430,89
0,00
22,50
0,00
22,50
Díl: 43
Schodiště
12 694,80
0,00
10|963O42819ROO
Bourání schodišťových stupňů betonových
m
26,20000
5 999,80
229,00
0,00
0,00
229,00
11 963053935R00
Bourání ŽB schod.ramen monolit, zazděných oboustr.
m2
10,30000
650,00
6 695,00
0,00
0,00
650,00

Díl:
12
13
14
15
16

44
76531281OROO
765318851 ROD
765318861R00
76571881OROO
762900030RAB

Díl: 63
17 965042241RT4

Zastřešení
Demontáž krytiny dvoudrážkové, na sucho, do suti
Demontáž hřebenáčů s větracím pásem, do suti
Demontáž krytiny z hřebenáčů, zvětr.malta, do suti
Demontáž pálené krytiny zdí š. do 30 cm, do suti
Demontáž dřevěného krovu s bedněním
Podlahy a podlahové konstrukce
Bourání mazanin betonových ti. nad 10 cm, nad 4 m2
pneumat. kladivo, tl. mazaniny 10 -15 cm

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

m2
m
m
m
m2

173,70000
8,50000
7,00000
11,00000
173,70000

65,90
35,20
37,30
43,70
90,00

28120,83
11 446,83
299,20
261,10
480,70
15 633,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

jn3

13,18680

950,00

50 673,24
12 527,46

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Montáž
celk.
12 750,00
12 750,00
86 306,69
38 188,80
48 117,89

64 297,40
59 311,28
3 960,00
1 026,12
47 937,65
36 045,38
10 461,38
1 430,89
12 694,80
5 999,80
6 695,00

28120,83
11 446,83
299,20
261,10
480,70
15 633,00
50 673,24
950,00
12 527,46
65,90
35,20
37,30
43,70
90,00

Položkový rozpočet
S:

12-02/2019

Demolice RD na pare. č. 1012, k.ú. Koryčany

O:

01

Demolice

R:

01

Bourací a demoliční práce

P.č.
39
40
41
42
43
44

Číslo položky
979990004T00
979990101R00
979087001R00
979086213R00
979081111R00
979081121R00

Název položky
Poplatek za skládku - směsný odpad
Poplatek za sklad.suti-směs bet.a cihel do 30x30cm
Odvoz dřevěných konstrukcí na skládku do 1 km
Nakládáni vybouraných hmot na dopravní prostředek
Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km
Příplatek k odvozu za každý další 1 km

MJ
t
t
m3
t
t
t

Díl:
45
46
47
48
49

ON
005211 OBOR
005211081T
005121 R
005121038RT
005121039RT

Ostatní náklady
Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi
Odborné odpojení objektu od všech inženýrských sítí
Zařízení staveniště
Úklid staveniště
Vymezení nebezpečného prostoru kolem staveniště
dočasným oplocením

Soubor
Soubor
Soubor
Soubor
Soubor

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Dodávka
Montáž
množství
cena / MJ Celkem
Dodávka celk.
Montáž
celk.
14,45465
300,00
4 336,40
0,00
0,00
300,00
4 336,40
567,03528
285,00
161 605,05
0,00
0,00
285,00 161 605,05
9,42149
470,00
4 428,10
0,00
470,00
0,00
4 428,10
582,05357
30,00
17 461,61
0,00
0,00
30,00
17 461,61
40,00
582,05357
23 282,14
0,00
0,00
40,00
23 282,14
11 641,07137
5,00
0,00
58 205,36
0,00
5,00
58 205,36
8 500,00
0,00
8 500,00
1,00000
500,00
500,00
0,00
0,00
500,00
500,00
1,00000
500,00
500,00
0,00
0,00
500,00
500,00
1,00000
5 000,00
5 000,00
0,00
0,00
5 000,00
5 000,00
1,00000
1 500,00
1 500,00
0,00
0,00
1 500,00
1 500,00
1,00000
1 000,00
1 000,00
0,00
1 000,00
1 000,00
0,00
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Smlouva o dílo

kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli mezi sebou navzájem:

1.

Město Koryčany, IC: 00287334, se sídlem Náměstí 401, Koryčany 768 05
zastoupeno Ing. Hanou Jamborovou, starostkou

(dále jen jako „Objednatel")

1.

Název/firma: ZANAPOL s.r.o.

Sídlo/místo podnikání: Zahradní 310, 68333 Brankovíce

IČ:27730581
zastoupena: Radkem Luzou - 777 068 248 - luzaradek@seznam.cz
(dále jen jako „Zhotovitel ')

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
(dále jen „Smlouva' )

I

PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést dílo spočívající v Demolici č.p. 335 v ulici
Masarykova v Koryčanech (dále jen „Dílo") a Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj
cenu Díla. Přesná specifikace Díla je uvedena v příloze č. 1 (zadávací dokumentace), která tvoří
nedílnou součást Smlouvy.
2. Zhotovitel jako odborná firma prohlašuje, že se seznámil se zadávací dokumentací před podpisem
Smlouvy.

II.

1.
2.

DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

Zhotovitel je povinen Dílo realizovat do 30. 6. 2020
Místem plnění město Koryčany, ulice Masarykova č.p. 335, 768 05 Koryčany

III.

CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cena Díla je stanovena dohodou smluvních stran a vychází z cenové nabídky Zhotovitele v rámci
zadávacího řízeni, když cena Díla činí: 650.686,41 bez DPH, z toho DPH 136.644,00, cena celkem
787.330,00. Cena Díla je konečná.
2. Cenová nabídka Zhotovitele tvoří přílohu č. 2 Smlouvy a je její nedílnou součástí. Zhotovitel
prohlašuje, že cenová nabídka obsahuje všechny náklady (dodávky, práce, dopravu, uložení
materiálu na skládku atd.) související s řádným zhotovením Díla v rozsahu zadávací dokumentace.
3. Objednatel se zavazuje uhradit cenu Díla po jeho dokončení a předání na základě daňového
dokladu - faktury vystavené Zhotovitelem. Fakturace bude probíhat na základě měsíčních soupisů
provedených prací odsouhlasených objednatelem a po písemném předání a převzetí příslušných
1.

4.
5.
6.
7.

Tuto Smlouvu lze měnit pouze písemné ve formě vzestupně číslovaného dodatku.
Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž Objednatel i Zhotovitel obdrží po jednom
výtisku.
Uzavřeni Smlouvy schválila Rada města Koryčany na svém
zasedání dne ,
usnesením č
Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly a s jejím obsahem bez výhrad
souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle. Na důkaz pravosti a
pravdivosti těchto prohlášení připojují oprávněni zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

V Koryčanech dne

Město Koryčany

Z1^7"

z obchodního rejstříku, vedeneho
Krajským soudem v Brně
oddíl C, vložka 55219

Datum vzniku a zápisu: 1. června 2007
Spisová značka:

C 55219 vedená u Kiajského soudu v Brně

Obchodní firma:

ZANAPOL s.r.o.

Sídlo:

Brankovice. Zahradm 310. PSČ 03333

Identifikační číslo,

277 30 581

Právní forma.

Společnost s ručením omezeným

'

Předmět podnikání:

prováděni staveb, jejich změn a odstraňovaní

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Statutární orgán:

jednatel:

RADEK LUŽA. dat nar. 13. července 1962

Zahradní 310. 683 33 Brankovce
Den vzniku funkce: 14. záři 2019
Den vzniku člensrv,. 14. září 2019

jednatel:
Ing LUKÁŠ LUŽA, dat. nar. 30. června 1986
B. Němcově 358, 683 33 Brankovice

Den vzniku funkce: 14. záři 2019
Den vzniku členství. 14. záři 2019
jednatel:

Bc. RADIM LUŽA dat. nar 12. října 1991
Zahradní 310, 683 33 Brankovice

Den vzniku funkce. 14. září 2019
Den vzniku členství 14 září 2019
Počet členů:

3

Způsob jednáni:

Společnost zastupuje každý jednatel samostatně.

Společníci:
Společník:

RADEK LUŽA, dat nar. 13. července 1962

Zahradní 310, 683 33 Brankovice
Podíl:

Vklad 200 000.- Kč
Splaceno: 100%
Obchodní podí' 100%

Základní kapitál:

200 000,-Kč

Ostatní skutečnosti:

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst
5 zákona č. 90/2012 Sb.. o obchodních společnostech a družstvech.

Veřejný rejstřík - výpisy platných
Ověřuji

pod

pořadovým

převedením výstupu
podoby

do

podoby

s obsahem výstupu

z

číslem

OR

informačního

listinné,

7/19.

systému

skládající

se

POL1ŠE\SKÁ

V Brankovicích dne 16.12. 2019

PodpisWr,

z

z informačního systému

podobě.
Ověřující osoba:

že

REXATA

tato

Inlma

veřejné spra\y
1

listu,

veřejné

se

i- erá

z\dekl ronické

doslo\ ně

$práv\

vznikla

v

shoduje

telektronické

