Stavební práce – zabudování bazénového tělesa a technologické jímky
přehled cen pro vybrané typy bazénů
Základní ustanovení
o Dodavatel zajistí pro odběratele provedení stavebních prací dle rozsahu bodů uvedených níže.
o Po jejich provedení bude bazén napuštěn vodou a připraven ke zprovoznění.
o Stavební práce neobsahují finální povrchové úpravy (betonovou desku pod dlažbu či jinou
povrchovou krytinu, pokládky krytin, stavební přípravu pro zastřešení bazénu, domek pro technologii
apod.).
o V ceně také není obsažena nutná manipulace s bazénem – zajištění autojeřábu, případný zábor
komunikace apod.
o Odběratel potvrzuje, že se v místě realizace nevyskytují inženýrské sítě a závlahy.
o Délka záruční doby na provedené stavební práce je 24 měsíců.
Rozsah prováděných prací
o Prohlídka, vstupní konzultace na místě – posouzení možnosti provedení instalaci, stanovení a
zdůvodnění případných nestandardních* - příplatkových podmínek, možnosti manipulace apod.
o Výškopisné a polohopisné vyměření bazénu a technologické jímky
o Strojní výkopové práce včetně výkopu pro potrubní vedení do horniny třídy 3, kdy je výkopek
nakládán rovnou na nákladní vozidlo
o Odvoz a uložení zeminy na příslušnou místní skládku do 10km od stavby / variantně bez odvozů a
uložení zeminy
o Vytvoření štěrkového lože a betonáže podkladové desky
o Instalace drenáží a revizní sběrné šachty do průměru 250 - 300mm
o Pískové lože pro potrubní vedení
o Obsyp příslušným betonem do výšky 150 - 200mm pod vrchní lem
o Vše současně s napouštěním bazénu vodou do plného stavu. Vodu pro napouštění bazénu zajistí
odběratel v dostatečném množství a tlaku, tlak vody min 3bar, průměr napouštěcí hadice ¾ coulu
o S výše spojeným příslušné režie jako dopravy, spotřební materiál, v případě potřeby rozpěrné latě,
klíny apod.
* příklady nestandardních podmínek
o Celková nebo částečná nemožnost přístupu techniky na pozemek
o Stavba prováděná ve svahu
o Skalnaté či písčité podloží
o Navážka
o Výskyt pramenů spodní vody
o apod. – bude stanoveno při vstupní konzultaci před podpisem SOD
Cena prováděných prací
o Přehled cen pro vybrané typy bazénů je na následující stránce. Tyto ceny jsou platné až dle vstupní
konzultace a posouzení konkrétních podmínek na místě realizace.
o Případné navýšení ceny za nestandardní podmínky bude zohledněno v ceně před podpisem SOD
o V případě návštěvy odborného technika, který provede vstupní konzultace a posouzení konkrétních
podmínek na místě realizace, a přesto nebude SOD podepsána, bude tato konzultace zpoplatněna
částkou 2.500Kč bez DPH, plus náklady na dopravu 12Kč/km bez DPH.

Přehled cen stavebních prací pro vybrané typy bazénů
uvedené ceny jsou bez DPH

Laka – 7,8 x 3,7 x 1,5m
Cena bez odvozů zeminy: 165 286Kč
Cena včetně odvozů zeminy: 240 949Kč

Victoria – 7,4 x 3,6 x 1,5m
Cena bez odvozů zeminy: 153 271Kč
Cena včetně odvozů zeminy: 225 414Kč

Slapy – 6,2 x 3,0 x 1,5m
Cena bez odvozů zeminy: 134 721Kč
Cena včetně odvozů zeminy: 189 268Kč

Kaspik – 6,2 x 2,9 x 1,4m
Cena bez odvozů zeminy: 122 504Kč
Cena včetně odvozů zeminy: 169 441Kč

Seč – 6,5 x 3,0 x 1,35m
Cena bez odvozů zeminy: 131 848Kč
Cena včetně odvozů zeminy: 182 877Kč

Reno – 5,5 x 2,9 x 1,4m
Cena bez odvozů zeminy: 101 686Kč
Cena včetně odvozů zeminy: 143 036Kč

