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WDIS a.s.
se síd|em: S.května 16,252 41 Dolní BřeŽany
korespondenční adresa: Štěrboho|ská 14o4t1o4, 1o2 00 Praha 15 - Hostivař
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddí| B, vloŽka 16122
|Č:24660345
DlČ: CZ 24660345
zastoupená: Petrem Kysučanem, předsedou představenstva a lng. Jiřím Peřinkou
m ístopředsedou představenstva,
bankovní spojení: Sberbank CZ, a's'
čís|o účtu : 4200434012/6800

(dále jen,,zhotovitel..)

a

Město Strakonice
se síd|em: Ve|ké náměstí 2. 386 21 Strakonice
tČ: 00251810
D!Č: CZ00251810
zastoupená: Mgr' |ng' Pav|em Vondrysem, starostou města
bankovníspojení: Čsoa a.s' pob. Strakonice
čís|o účtu: 1768038/0300

(dá|e jen,,objednatel..)

Sm|uvní strany uzavře|y v souladu s ustanovením $ 2586 a nás|. zákona č;' 8912012 sb., občanský
zákoník tuto smlouvu o dílo:

t .
Předmět smlouw

Zhotovite| se zavazqe provést pro objednate|e v rozsahu a za podmínek stanovených touto
sm|ouvou akci ,,optická metropo|itní síť Strakonice.. (dá|e jen .,dí|o''). Podrobná specifikace
prováděného dí|a je uvědena v projektové dokumentaci ,,optická metropo|itní síť Strakonice..,
dokumentaci pro provedení stavby a v rozpočtu stavby, ktený tvoří Pří|ohu č. 1 této sm|ouvy a je
nedí|nou součástí této sm|ouvy.

Předmětem díla d|e této sm|ouvy je vybudování propojení optickou sítí objektů Městský úřad
Strakonice, budova Na StráŽi 270, Městské kulturní středisko - Dům ku|tury, Mírová 831;
Dudák - Měšťanský pivovar Strakonice a.s, Podska|ská 324; Hrad Strakonice, Zámek 1;
Městské kulturní středisko - Kino oKo, Komenského 64; budova Komenského 136 a Městská
Po|icie, Komenského 328 - d|e projektové dokumentace zpracované VYDIS, a.s., Středisko
projektování, pobočka Štěrboho|ská 14o4t1o4, 1o2 00 Praha 15' Propojení vyuŽije stávajícíjiŽ
po|oŽené trasy HDPE chrániček a dop|ní chybějící ěásti tras. Do chrániček se zatáhnou optické
kabe|y a ukončí konektory v optických rozvaděčích.

Dí|o bude realizováno ve dvou částech A a B. Čast n představuje stavební část (rnýkopy,
pok|ádání chrániček a kabelových komor) a část B představuje optickou část (pok|ádku a
zafukování optických kabe|ů, montáŽ optických rozvaděčů a spojek). Podrobné rozdě|ení prací
v jednot|ivých etapách je uvedeno v Pří|oze č. 1 této sm|ouvy.

c.

1 .

2.

J .
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VYD|S, a.s., Středisko '.'1

proiektováni, poooerá Štérboholska \;;ďin.ďi,ioz oo Praha 15' 
v.v| g'v., --- - - 

\

íi"áiJ]iá in"tóvitele ze dne 29.9'2014.

5.P ředmětemsmlouvy je-1é|J .?á , . ??ekobjednate le řádněavěasprovedenédí loodebrata- 
)"pr"tir za nějzhotovite|i dohodnutou cenu.

6. V případ ě, Žebude objedn9t9l qoiadovat provedení víceprací, bude jejich provedeni řešeno

vzájemnou oonoli-u silruvnicn ;t,." "á't",ňJ 
pi"é'.áffĚ[ň.i".;h;,oóo"tŘu k této smlouvě,

v němŽ," uv'"Jňá;řň.''"h, doba provedení a jejich cena.

Termín a místo p|nění

1 .

2 .

Místo plnění dí|a: Město Strakonice

VzhIedem k rozdělení vlastní rea|izace díla na dvě ěásti jsou termíny p|nění díla smluvními

stranami dohodnutY takto:

-předpokladzahájeníqi .st in-do5dnůpodoručenívýzwobjednatelekzahájeníplnění
dila dle této smlouvy o dílo

- ukonÓení části A. nejpozději do 31 .12'2014

- předpoklad zahájení části B - 1.1'2015

.ukoněeníčást iB-nejpozděj ido31'12.zo15(vpřípaděreal izacetétočást idílavr '2015)

Realizace ěásti B je podmíněna.vyčleněnim plné výše potřebných finaněních prostředků na tuto

akci v rozpoětu ňešt" Strakonice #-.ď ioiá. Ý plip"oř,;"óřiáéi".i finančnich prostředků

můŽe byt realizac" ea.ti B zrušena ."o"-pi"*,*tao9-r'olřoió. v případě přesunutí realizace

části B díla do ,'ořu zoro se. sm]uvní strany ,"u",u1i.i',;;Yii Řonťretni termín zahď1eni a

ukončeníteto eastT j;rr" p,.áŇ' doáatkem rieto smlouvě o dílo.

Cena části B díla zůstane zachována ve výši sjednané v čl' ||| této smlouvy o dí|o i v případě

rea|izace díla v roce 2016.

3. Termín dokončení díla se prodluŽuje o tolik dnů,..o kolik dnů byly práce k provedení díla

přerušeny n"oo 
'nlňoilrřoy[ 

pripao;€ ;áhi'-gq""i"'l" J";é,objednatele (neposkytnutí

potřebné .oueinnš.iřp,.t 7"riaré.i ;-e,*;áěni dít";,-.-jt""o' pozoni.no schválení realizační

dokumentace, .Júuobu stavební nJpňp,"u"nosti,';il;il-pozdního udělení příslušných

povo'ení orgány státní správy " 
."#.,"Jffi"ěšře''"Ň[iiřv, pfipaoně z důvodu zásahu vyšší

ň.o.i, nénožaviněnim třetích osob.
l l l .

Gena dí|a  r  . - l . . . . . í^L.  a{ran . ,  eor l |adu se

1. Ce|ková cenazadíIo dle této smlouvyl-su-nou'"nl dohodou sm|uvních stran vsouladu s

zákonem č. 526/1990 Sb', o -."nllt{,,ve zně-ní t?':Éir;ňlj".1*Ú^na 
zák|adě rozpočtu.

Ce|ková cenazakompletnÍ oiro'iiási n 
" 

ea.t.B) čiňi vden uzavření smlouvy o dílo na

zák|aděpotozro.ienó rózpočtu-uvedeného v Přiloze č. 1 smlouvy:

;lň;;ě'Jí:'"u:*filj;::Í:j"".1illli,sícečtyřistašestnáctkorunčeských a 60 ha|.

bez DPH)' Y Áhll
ii]r.grz.tle'r.Hj:.-":li,'"|*"""u"ttisicstoětyřicettřikorunčeskýcha9hal.včetně

DPH).
Účtování DPH se řídídle platných právních předpisů.

2, Cena díla obsahuje veškeré náklady nutné k plnění díla specifikovanému v il. l této smlouvy'
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tv.
Platební podmínkv

1' Vzhledem k |imitu přidě|ených finanční prostředků objednate|e na rok 2014 ve výši ce|kem
8oo.ooo,- Kč včetně DPH se smluvní strany dohod|y, Že po řádném převzetí komp|etní části A
dí|a zap|atí objednate| zhotovite|i část ceny této části díla ve v'ýši 800'000,- Kč včetně DPH
(s|ovy: osmsettisíckorunčeských včetně DPH).
Zbýva1ící ěást ceny části A dí|a Ve výši 63.535,86 Kč včetně DPH (slovy:
šedesáttřitisícpětsettřicetpětkorunčeských a 86 hal. včetně DPH) zap|atí objednatel zhotovite|i
spo|ečně s platbou ceny za část B dí|a, tj' po řádném převzetí komp|etní části B díla' jejíŽ
rea|izace se předpok|ádá v závis|osti na vyč|enění přís|ušných finančních prostředků v rozpočtu
objednatele nejpozději do 31 '12.2015, popř. do 31 .12'2016. Nebudou-|i v rozpočtu objednate|e
na rok 2015 vyč|eněny přís|ušné finanční prostředky na rea|izaci části B di|a, zavazuje se
objednate| zap|atit zhotovite|i zbyva1ícÍ ěást ceny částiA dí|a nejpozději do 28'2.2015.

2' Cenu za část B dí|a ve výši 448.608,23 Kč včetně DPH (slovy:
ětyřistačtyřicetosmtisícšestsetosmkorunčeských a 23ha|' včetně DPH) zap|atí objednatel
zhotovite|i po řádném převzetí komp|etníčásti B dí|a.

3. Po řádném převzetí přís|ušné komp|etní části dí|a (část A a část B) vystaví zhotovite|
fakturu na příslušnou dohodnutou částku. Faktura musí mít ná|eŽitosti úěetního a daňového
dok|adu' Pří|ohou faktury bude zápis o předání a převzetí dí|a, potvrzený oběma sm|uvními
stranami.

4. Sp|atnost faktur činí 21 dní ode dne jejich doručení druhé sm|uvní straně.

5. Cena za dí|o bude uhrazena na účet zhotovite|e uvedený na faktuře. Cena se povaŽuje za
uhrazenou dnem jejího připsání na bankovní účet zhotovite|e'

V.
Sm!uvní sankce

1. V případě prodlení s p|něním dí|a v termínech d|e č|. || této smlouvy ze strany zhotovite|e je
objednate| oprávněn uplatnit sm|uvní pokutu ve výši 0,1% celkové ceny ce|ého dí|a (včetně
DPH) za každý i započatý den prod|ení. Smluvní pokutu můŽe objednate| jednostranně zapoěíst
vůči smluvní ceně dí|a. Právo na náhradu škody způsobené nesp|něním povinností, za něŽ se
sjednává sm|uvní pokuta není tímto ujednáním dotčeno a objednate| má právo na náhradu
škody ved|e smluvní pokuty.

2. Pro případ nedodŽenív této sm|ouvě o dí|o sjednaných termínů sp|atnosti ce|kové ceny za dí|o
(popř. za jeho přís|ušné části), dohodnutých sp|átek nebo dop|atku zbývající části ceny za dílo
vč' DPH, se sjednává úrok z prodlení ve výši 0,05 % z d|užné částky za kaŽdý ka|endářní den
prodlení'

3' Sm|uvní sankce jsou splatné do 21 dnů od jejich písemného up|atnění oprávněnou smluvní
stranou.

4. Sm|uvní strany nejsou povinny hradit sm|uvní pokuty a sjednaný Úrok z prodlení v případě,
pokud by|o porušení ustanovení této sm|ouvy způsobeno oko|nostmi vy|učujícími odpovědnost'

5. Sm|uvní strany se výs|ovně dohod|y, Že v případě, kdy v rozpočtu objednate|e na budoucí
období (rok 2015, rok 2016) nebudou vyčleněny přís|ušné finanční prostředky na rea|izaci části
B dí|a dle této sm|ouvy, není zhotovite| oprávněn poŽadovat po objednateli jakouko|i sankci
(např. smluvní pokutu), náhradu případné škody, uš|ý zisk, anijakoukolijinou p|atbu spočívající
právě v nerea|izaci uvedené části B díla de této sm|ouvy.

V případě, Že část dí|a B d|e této sm|ouvy nebude z výše uvedených důvodů rea|izována,
sm|uvní strany shodně konstatují, Že dílo d|e této sm|ouvy bude mezi nimi povaŽováno za
dokoněené řádným předáním komp|etní částiA dí|a objednate|i.

t- Strana 3/6



1. objednatel je povinen...předat staveni1"'^Y:,.::l1l'^.ť:]:^T:ť:,:"o"[lT;Tx':E[.ťJ' ?ill;H:LxTTl.lT..'3l"lZi]ěli-lí:,-["i"'.]"itixycň a braíních vad, které by provádění díla
: .|^ ^aiaz.|^.ronÁhn zaháieni orací.T,x'J3'o'3"Í|'. .ifi:1illJJ'',' á'ďYti$il:;"ň::s:l i:^ l=*:T:::,:Íli';"ll"iiÍ!l-'.?ili=.J[";ť.J'řiJoái" řá 'árr"ošpLJa"á"ino plotoro|.u, ve í<terém sm|uvní strany proh|ásí,

Že je staveniště připraveno k realizaci díla.

2. objednatel předá zhotoviteli podklady, které dle dohody se zhotovitelem zajišťuje nejpozději do

doby předání staveniště.

3.Zhotovite|povedestavebnídeník,vsouladusplatnoulegis|at ivou.

4. Veškeré vícepráce budou před provedením písemně odsouhlaseny Ve stavebním deníku a

budou řešeny formou dodatků k této smlouvy'

5. Kontaktními osobami pro zá|eŽitostivyplývající zrea|izace této smlouvy jsou:

Za objednatele: lng' Rudo|f Ulč, vedoucí oddělení informatiky a lng. Miloš Haiser, investiční

technik.

Zazhotovitele'MilanKrupka,projektovýmanaŽer,Stanis|avPříhoda,stavbyvedoucí

6. Nebezpečí škody na provedeném díle přechází na objednatele dnem protoko|árního předání a

převzetí díla objednatelem.

7. Vlastnické právo kdí|u přecházi na objednatele dP.I úhrady celé-ce.ny příslušné části dí|a

včetně případného příslušenstui u'niřr"ňó objednateli z titulu pozdní(ch) úhrad(y) . zejména

úroku z prodlení, sm|uvních porut a ňárraor:r na vymáhání pozdní(ch).úhrad(y) a po odečtení

případných smruun-icň poŘut ůpatncnycn objednateiem za pozdní plněnízhotovitele'

vll.
Předání a převzetí díla

í.Zhotovite l jepovinenpodokončenídí|a(popi.část idí|a)písemněvyzvatobjednate|ekpřevzetí
díla nejménc z xáÉnáarni.n one' oJpilf,u."Ři'"ni o .odevzdání 

a převzetí dí|a probíhá formou

šetření o stavu díla na místě ,Ji."c" za účasti odpovědných -zástupců objednatele a

zhotovite|e. o odevzd ání a převzetiáila se na místě pořizlje písámný protokol, v jehoŽ závéru

odpovědný zástupce objednate|e pňnraii, zda dílo brejima nebo něpřejímá a uvede důvody

případného nepřevzetí díla.

2. K nepřevzetí dí|a m.uŽe dojít pouze v případě, Že. se na dí|e vyskytují jakékoli vady, které brání

ve vyuŽívání oiň k ůá", li; i<terému byio p,'ou"d-eno.nebo v pripáoe, Že dí|o nebylo provedeno

zce|a vsou|adu s touto sm|ouvou á p.i..rusnou stavební dokůmentací. V případě, Že se na dí|e

vyskytnou vady nebo nedodělky, ň"ňi ooJ"onatel povinen díIo převzít a zhotovitel je povinen

túo úady a neóodě|ky odstranit v dohodnuté lhůtě.

3. V předávacím protokolu bude rovněŽ uveden seznam odevzdané a převzaté dokumentace díla

a dok|adů.

vll l.
Záruka

,t .Zhotovite lodpovídázato,Žeprovedenédílovrozsahuplněnísjednanémvtétosm|ouvěbude
způsobi|é k úóe|u, pro ktený bylo provedeno, a..to.po celou áobu záruční doby v délce 60

měsÍců ooe oná piedání a pievžetíbn" n" zák|adě předávacího protokolu.

2 'Dí|omávady, jes t l iŽeneby loprovedenořádněapředmětdí laneodpovídápoŽadavkůmna
něho k|adeným sm|ouvou nebo ooecne závaznými právními předpisy a obecně závaznými

nařízeními, p"p,iň"Jě .""dpovída práňý. ósn, tbchno|ogickým a technickým zvyklostem'
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3. objednate| oznámí zhotovite|i písemně, bez zbytečného odkladu po jejich zjištění vady dí|a

zjištěné v zarueni áobě. V oznámení vadu popíše nebo uvede, jak se projevuje

4. Zhotovite|je povinen odstranit oznámené vady na vlastní náklady v dohodnuté lhůtě.

5. V případě prodlení zhotovite|e s odstraněním vad dí|a během záruéní doby v dohodnuté |hůtě je

zhotovítel povínen uhradit objednateli smluvní pokutu ve ýši í.oo.o,- Kč,za každý i započatý

den prodleni. pávo ňá nanráou sróáv iptrsobené. nesplněňím- povinností, za něŽ se sjednává

sm|uvní pokuta ňéňi ii'tó ujednáním toie"no a objedňatel má právo na náhradu škody ved|e

smluvní pokuty.

6.7áruka se nevztahuje na běŽné opotřebení, škody vzniklé nesprávným nebo nedbalým

zacházením, nevhodnými provo.niňi-poáňínkamj.dle technické dokumentace, oko|nostmi

vy|učujícími oopoveonóst. Ďale znoiovit'et neodpovídá za vady způsobené objednatelem nebo

ze strany třetích osob.

tx.
Ukoněení smlouw

1. Smlouvu |ze ukončit dohodou smluvních stran, nebo formou písemného odstoupení od

smlouvY.

2. odsmlouvy lze odstoupit při podstatném porušení povinností stanovených touto sm|ouvou, a to

v případě, Že :

o zhotovite| poruší ustanovení s 2593 zákona č)' 8gt2o12 Sb., oběanského zákoníku, kdy v

průběhu p."ouáácni díla zjisti óo;eonatet, Že. zh.otovite| dílo provádí V rozporu se svými

povinnostmi a vyzve jej písemnol fo..'ou, aby tuto skutečnost ve lhůtě 15 dnů napraviI'

Pokud tak zh;toůitet n,eůeini, má objednatel právo od smlouvy odstoupit.

. objednatel neuhradí d|uŽnou částku do 30 dnů ode dne její splatnosti.

3. Není-li ve smlouvě dohodnuto jinak, lze od smIouvy odstoupit aŽ p9l9,-'co by|a strana, jeŽ takto

porušuje svou povinnost, vyzvána druhou smluvní itranou,'aby ve lhůtě 1s.ti kalendářních dnů

ode dne doruěení této v.ýzvy, splniň iáone svou povinnosi. pórud ani v takto poskýnuté lhůtě

strana svou povinnost nesplni, Je oruná smluvní strana oprávněna^okamŽitě odstoupit od

smlouvy' odstoupení od sm|ouuy ňu"i být učiněno písemnoů formu. odstoupeníje v takovém

případě ueinné inem doruěení 
-oznámení 

o odstoupení smluvní straně porušující povinnosti

stanovené touto smlouvou.

4. Ukončením platnosti této smlouvy nejsou o9t9en3,ustanovení, jeŽ svou povahou přetrvávají

p|atnost smtouvy, tj' zejména týŘ"jři ; obchodního tajemství,.-smluvní pokuty či práva na

náhradu škodyobjednate| sounlasistím, aby jej zhotovitel uvádě| na seznamu referenčních

zákazníkŮ bei uveděnÍ dohodnuté ceny dí|a'

x.
Závěrečná ustanovení

1' Tuto sm|ouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými

zástupci smluvních stran.

2' Právni vztahy neupravené touto sm|ouvou se řídí

občanského zákoníku.

dodatky podepsanými oprávněnými

zejména přísIušnými ustanoveními

3. Sm|uvní strany si nepřejí, aby nad rámec ustanovení této Smlouvy byla jakákoliv práva a

povinnosti oouo=-áuáňy i b*{ad.ní či budoucí praxe zavedené mezi sm|uvními stranami ěi

zvyk|ostízachovávaných obecně čiv oáveivi týkajícím se předmětu plněnítéto Sm|ouvy, |edaŽe

je ve Sm|ouvě výslovně sjednáno jinak. VedÉ shora uveóeného si smluvní strany potvrzují, Že

si nejsou vědomy Žádných dosud '"ži ni'i zavedených obchodních zvyk|ostí ěi praxe.

4. Sm|uvní strany jsou povinny vzájemně se informovat o změně své adresy uvedené ve sm|ouvě'

Nebude-litakováto (i opakovanal změna népióJl"nc písemně oznámena druhé sm|uvní straně,

/i._
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7.

8.

budou veškeré písemnosti související se sm|uvním vztahem doručovány na původní adresu
uvedenou ve sm|ouvě, popř. na jinou napos|edy uvedenou adresu. V případě, Že bude i druhý
pokus o doručení na pos|ední známou adresu bezvýs|edný, má se za to, že by|o doručeno
třetího dne nás|edujícího po vrácení zási|ky jako nedoručitelné zpět odesí|ate|i.

5. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato smlouva by|a uvedena v evidenci sm|uv vedené
městem Strakonice, která bude veřejně přístupná a bude obsahovat údaje o sm|uvních
stranách, předmětu sm|ouvy, číse|né oznaěení této sm|ouvy a datum jejího podpisu. Sm|uvní
strany proh|ašují, Že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovaŽují za své obchodní tajemství
ve smys|u ustanovení s 504 občanského zákoníku a udělují svo|ení k jejich užiti a zveřejnění
bez stanovení jakýchko|iv da|ších podmínek.

Tato sm|ouva je vypracována ve dvou stejnopisech, znichžkaždá sm|uvní strana obdržijedno
vyhotovení.

Pokud se nějaké ustanovení této sm|ouvy stane nep|atným či neúčinným, sm|uvní strany se
zavazqí toto nep|atné či neÚčinné ustanovení nahradit ustanovením p|atným'

Tato sm|ouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci
smIuvních stran.

9. Příloha č. 1 -,,Rozpočet stavby.., tvoří nedí|nou součást této sm|ouvy.
10. Uzavření této sm|ouw bv|o schvá|eno

pod č. usnesení .... ' . ' '(! 'ťÍ'/'" 'ry.. ' '
Radou města Strakonice dne . '''. 

(r?..b.(2.

V Praze dne 4.ra - aa9 Ve Strakonicích dne r'a.r'?. Zp/?

WDIS a.s. Město Strakonice

B-'
Kysučan Mgr.

představenstva

t

lliltilA
lffJ' ]iiiÉáii.r"

m ístopředseda představenstva

',{ĚqTg 9T*5"-0-#CE
Velké nám:ojs:-,;il1tf,o.*''B

starosta města
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Název staVby:

Místo stavby:

Část

Rozpočet stavby
optická metropolitní síť Strakonice
Strakonice

Pok|ádka HDPE ce|ková cena bez DPH | 713 666,00

S e z n a m

MoNTÁŽ

IvnrrntÁl celkem
29
30
31
5Z

55

34
35
50

37
5 ó

39

celkem 632 5fi),0o KČ

1

3
4
f,

6

8
9
10
I !
72
13
14
15
16
77
18
19
zo
ZT
22
t5

24
ZJ

20

27
2 ó

i/stuD do stáVaiící kabe|ové komory pro zatažení HDPE KS 6s0,00 K( 1 300.00 Ka

r'stup do ko|ekoru mostu pro insta|a€ i nové HDPE (s 1 650'00 Kč 650,00 Ki

/Vtvčení trasv v zastavěném terénu n 42( 8,00 Kč 3 360,00 Ki

./Ýkop nýhv v ze|eni 35x70 Vč. pok|ádky 2ks HDPE TI 83 348,00 Kf 28 884,00 Ki

rlýkoo Ňhv v chodníku 35x50, zámk. d|ažba vč. pok|ádky 2ks HDPE T 195 575'00 Kč 112 125,00 Ka

Povrchv nad rámec - zámková d|ažba az 375 420.O0 Ka 157 500,00 Kč

/Ýkop nýhv v chodníku 35x50, dIažba(30x30cm} vč' pok|ádky 2ks HDPE m 72C 575,00 Ka 69 000'00 Kč
>ovrchv nad rámec - d|ažba 30x30 cm m2 302 460,00 Ka 138 920.00 Kr
)odvrt vozovkv, krvtí 1,4m m L7 2 150.00 Ki 36 550,00 Ka
)řekop viezdu 35x90, beton vč. pokládky 2ks HDPE m 1 285,00 Ki 6 425,00 Kč

)okládka ž|abu TK1 n 7( 65,00 Ki 4 550,00 K(

nstalace HDPE v kolektoru mostu n 60,00 Ki 420,00 Ka

|ádrové vrtání (s 3 900'00 KČ 7 800.00 Ka

Průraz obvodové zdi do objektu vč. utěsnění G 1 700,00 Kč 5 100,00 Kč

Ka|ibrace a t|aková zkouška no\,rých HDPE 1l 85( 5,00 Kč 4 280,00 Kč

Montáž komory vč. výkopu a u|ožení (s 2 100.00 Ki 5 300.00 Kf

Průvrt zdivem smíšeným do 300mm vč' utěsnění (s 450,00 Ki 4 500,00 Kč

vontáž spoiky HDPE 40, l,T,redukce KS 1€ 8000 Ki 1 376'00 Kč

Montáž koncovkv HDPE lto KS 18 70,00 Ka 1 260,00 Kč

loracování Dlo ks L 6 000,00 Ki 6 000,00 Kč

leodetické zaměření trasv m 42C 30,00 Ki 12 600,00 K(

'/voracování GP ( 1ks = 100 m ) KS 2 2 100,00 Kč 4 200,00 Ki

lpracováni smIouvy VBR ks 1 2 000,00 Ka 2 000.00 Ka
)oplatek za VBŘ (odhad} l(s I 2 500,00 Ka 2 500.00 Ka

Zábor oři orovádění stavebních prací (p l 4 000'00 Kč 4 000,00 Ki

fbnova zeleně (trávníkv, květinové a keřové rnýsadby, apod.) (pl 3 000,00 Kč 3 000,00 Ki

Drobné montáŽní práce (ol 7 3 000,00 K( 3 000.00 Ki

nženýrská činnost rtavba s 000.00 Ka 5 000'00 Kč

Kč81
(abe|ová komora 2436-460, litinové Víko ks 1 15 125,00 Ka 15 125'00 Kč

(abeIová komora 2436-460, plastové víko (v zeleni) ks 10 080,00 Ki 20 160,00 Kč

frubka HDPE 40 Z m 432 23,00 Ki 9 936.00 Ka

Trubka HDPE 40 M n 424 23,00 Ki 9 752.00 Ka

]hránička VraD. 110mm n 33,00 Ki 165,00 Ka

Ž|ab TK1 vč. ook|opu n 7( 215,00 KČ 1s 0s0.00 Ka

;ooika T na HDPE (5 1 450.00 Kč 7 250,00 Kč

Spoika rovná na HDPE (s 165.00 Kč 1 650.00 K(

Redukce na HDPE (s 1 178,00 Ka 178,00 KČ

KoncoVKA HDPE (s 150'00 Kč 300,00 Kč

DrobnÝ instaIační materiá| <pl 1 1 s00,00 K( 1 500'00 Kč

A-



NázeV staVby:
Místo staVby:

Část

Rozpočet stavby
optlcká metropo|itní síť Strakonice
Strakonice

Zafukování a montáž optiky

Příloha č.1

celková cena bez DPH | 370

S e z n a m o I o ž e k

rraorurÁŽ

IMATER|ÁL celkem
16
T7
18
L9
zo
z7
22
z5

24
25
26
27

29
30
31
32
53

34
J5

36

celkem 17L
I

5

4
)
6

8
9
10
11
L2
I 5

74
I )

lafouknutí kombinace 5xMT 10/8mm n 2400 Ka 5 328,00 Kt
(a|ibrace a t|aková zkouška stáv' HDPE m r90z s.00 Ki 9 510'00 Kč
(a|ibrace a t|aková zkouška nov.ích MT n r 4zt 2,00 Ka 2 840,00 Kt
lřízení zaf ukovacího pracoviště KS 5 1 200,00 Ki 6 000,00 Kt
lafouknutí oK do HDPE m 3 478. 20.00 Ki 68 360,00 Kč
nsta|ace oK v objektu vč. insta|ace chráničky, Iištv n toL 90,00 K( 14 400,00 Ka
v|ontáž orůchodkv Jackmoon KS AL 65,00 Ki 650,00 Kt
V|ontáž koncovkv, spoikv, prúchodkv na MT G 1C 27,50 Ka 27s.00 Kt
Montáž kříže pro u|ožení rezerv KS 7 460,00 Ki 3 220,00 Kč
vlontáž ootického rozvaděče - 1U vana' koncov'Í box J 5s0,00 Ka 2 7s0,00 Kt
V|ontáž ootické spoikv v obiektu na stěnu 1 3s0.00 Ka 2 700,00 Kt
V|ontáŽ optické spoikv v KK 1 200.00 Ka 2 400,00 Kt
ivaření vlákna v oR KS 22 500,00 Ki 11 000,00 Ka
ivaření vlákna v oS KS oc 475,00 Ka 31 350,00 Kt
lávěrečné měření v|ákna KS 2C 520,00 Ki 10 400.00 Ki

199 557,60 Kč
/ana 1U pro 12 SC do 19" stoianu KS 1 260.00 Ka 2 520.00 Kt
/ana 1U pro 24 SC do 19" stoianu KS 1 1 460.00 Ka 1 460,00 Kč
)otická sooika covote Dome Vč. držáku na stěnu KS 1 7 98s,00 Ka 7 98s,00 Ka
)ptická spoika covote Dome do KK KS 7 120.00 Ki 14 240.00 Ka
)ptická spoika covote In Line vč. držáku na stěnu pro max.5 kabe|ů KS 1 4 640.00 Ka 4 640'00 Kč
{ástěnný box pro 12 sc (',koncová zásuvka',) KS 5 1 515,00 Ki 4 545.00 Ka
)otichí kabel oFs LT MiDia GX, 96v| AW FLEX m 1 831 52,20 Ka 95 578,20 Ka
)ptichÍ kabe| oFs LT MiDia FX+,48vl AW FLEX m 62r 30.80 Ka 19 126'80 Kč
)pticloý kabel oFs LT MiDia FX+, 12vl AW FLEX m 90c 18,s0 Ka 17 871,00 Ka
]otichí kabel oFs vnitřní 4V|. m 8C 15,50 Ka 1 240,00 Ka
\daptér sc/Pc KS 2C 28.00 Kt 560.00 Ka
)igtai| sc/Pc,9/125 2m, vč. ochranvsváru KS zc 42.OO Ka 8t10;00 Kč
;vazek 5x MT 10/8mm m 222 2s,00 Ka 5 550,00 Ka
VIT 10/8mm m 5 t L 5.00 Ka 1 550.00 Ka
/rapovaná chránička pr. 25mm m fL 15,00 Kč 150,00 Kč
-išta PVc m 10c 41,00 Ka 4 100.00 Ka
(říž na u|ožení rezerv oK, 500mm KS 1 884.00 Ki 13 188.00 Kt
rrůchodka Jackmoon KS 1C zlz,oo Ki 2 120,00 K(
(oncovka MT KS ss.60 Ka '144'80 Kč
>růchodka oK do Mť KS 4 89.70 Ka 358'80 Kč
)robný instaIační materiá| kpl 1 1 s00,00 Kf 1 500,00 Kč
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