Krycí list slepého rozpočtu
Název stavby:

Výstavba III. etapy chodníků podél
II/366 v Přemyslovicích - DPS

Objednatel:

Obec Přemyslovice

IČ/DIČ:

Druh stavby:

chodníky

Projektant:

Ing. Tomáš Rak

IČ/DIČ:

Lokalita:

Obec Přemyslovice

Zhotovitel:

Na základě výběrového řízení

IČ/DIČ:

Konec
výstavby:

Začátek výstavby:
JKSO:

82229

Zpracoval:

Ing. Theodor Collino

74156179/

Položek:

184

Datum:

09.08.2020

Rozpočtové náklady v Kč

A

Základní rozpočtové náklady

Dodávky
Montáž
Dodávky
PSV
Montáž
Dodávky
"M"
Montáž
Ostatní materiál
Přesun hmot a sutí
ZRN celkem
HSV

Základ 0%
Základ 15%
Základ 21%

3 573 035,76
3 105 444,83
24 284,22
5 911,91
655 123,14
1 078 016,63
0,00
371 293,13
8 813 110,00

B

Doplňkové náklady

C

Náklady na umístění stavby (NUS)

Práce přesčas
Bez pevné podl.
Kulturní památka
Vliv umístění stavby

0,00 Zařízení staveniště
0,00 Mimostav. doprava
0,00 Územní vlivy
Provozní vlivy
Ostatní
NUS z rozpočtu

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

DN celkem
DN celkem z obj.

0,00 NUS celkem
0,00 NUS celkem z obj.
ORN celkem
ORN celkem z obj.

0,00
0,00

0,00
0,00 DPH 15%
8 813 110,00 DPH 21%

0,00 Celkem bez DPH
1 850 753,10 Celkem včetně DPH

Projektant

Objednatel

Zhotovitel

Datum, razítko a podpis

Datum, razítko a podpis

Datum, razítko a podpis

0,00

8 813 110,00
10 663 863,00

Poznámka:

Jestliže se v stavebním rozpočtu objevují odkazy na obchodní názvy, firmy, specifická označení výrobků, materiálů, technologických postupů či celků a dodávek, které
platí pro určitého dodavatele, společnost nebo jeho organizační složku, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu,
vlivem toho, že zadavatel nebyl schopen jinak specifikovat onu vymezenou část předmětu díla s použitím daných specifikací tak, aby byly dostatečně přesné a
srozumitelné všem dodavatelům, jedná se o doporučená řešení (vymezení předpokládaného standardu) a v těchto případech zadavatel umožňuje uchazečům ve
svých nabídkách použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení ve srovnatelné cenové úrovni pořízení či nákladů provozu nebo pro zadavatele výhodnější.
Na tuto skutečnost musí uchazeč upozornit a prokázat, že jím navržené materiály nebo výrobky jsou v požadovaných vlastnostech srovnatelné nebo lepší předepsané
technické a kvalitativní úrovně.
V cenové nabídce lze uvažovat materiál / výrobek ROVNOCENÝ dle technických parametrů. V případě nahrazení materiálů / výrobků materiálem / výrobkem
ROVNOCENÝM musí být doloženo, že materiál / výrobek ROVNOCENÝ splňuje veškeré požadované parametry a technické vlastnosti dle materiálu / výrobku
uvažovaného ve výpočtech a projektové dokumentaci. Při splnění technických vlastností a parametrů ROVNOCENÉHO materiálu / výrobku zadavatel výslovně umožní
nabídnutí rovnocenného řešení u každého takového materiálu / výrobku.
Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Množství v položkách je předpokládané a řídí se vyhláškou č. 169/2016 Sb.
Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého
soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako
plně funkční celek, pokud není uvedeno jinak.
JEDNOTLIVÉ VÝMĚRY BYLY ODMĚŘENY ELEKTRONICKY Z KOORDINAČNÍCH VÝKRESŮ A DOPLŇKOVÝCH ŘEZŮ. PŘÍPADNÉ UPŘESNĚNÍ JE UVEDENO V
TEXTOVÝCH ČÁSTECH A POZNÁMKÁCH UVEDENÝCH NA KONKRÉTNÍCH VÝKRESECH.
V rozpočtu uvedené typy materiálů představují minimální standard z hlediska parametrů a kvality použitých výrobků a materiálů.
V žádném případě se nejedná o materiály a výrobky, které musí dodavatel při realizaci díla použít.
Skutečně dodané typy materiálů a výrobků však musí minimálně splňovat technické parametry materíálů a výrobků uvedených v projektové dokumentaci, nesmí být
horší kvality a musí být odsouhlaseny investorem stavby.
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