žůžšdááůúš
SMLOUVA o DÍLO
,
podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

1. Smluvní strany
1.1.

Objednatel:
Městská část Praha-Libuš
se sídlem: Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 - Libuš
Zastoupené: Mgr. Jiří Koubek - starosta

IČ: 00231142
osoby oprávněné jednat
- ve věcech smluvních: Mgr. Jiří Koubek
- ve věcech technických: Ing. Jindřich Sochůrek, Bc. Petr Borský
bankovní spojení pro účely díla: Česká Spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 2000691349

kód banky: 0800

na straně jedné (dále jen ,,objednatel“)
a

1.2.

Zhotovitel:

WALCO CZ spol. s r.o.
se sídlem: Dobronická 1256, 148 25 Praha 4 - Kunratice

Zastoupené: ing.Weis Jiří

IČ: 25640623
DIČ: cz 25640623 .
oSoby oprávněné jednat

_

- ve věcech smluvních: ing.Weis Jiří

-'ve .věCech technických: ing.Weis Jiří, p.Petr Pospíšil — stavbyvedoucí 721176607
bankovní spojení: Komerční banka , Českomoravská 2408/1a , 190 00 Praha 9
číslo účtu:
19 - 3938190267 ,
kód banky: 0100
Tel. 602 286 266
na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanskýzákoník
(dále jen „OZ“) tuto Smlouvu o dílo (dále jen "Smlouva") V následujícím znění:

1.1. Je-li dále ve Smlouvě uvedeno, že jedná objednatel, má se za to, že jedná osoba oprávněná jednat za
objednatele, která má k tomuto zmocnění či jiné oprávnění.
1.2. Při operativním technickém řízení činností při realizaci díla, při potvrzování zápisů, odsouhlasení faktur
nebo jiných podkladů pro placení, potvrzování soupisu provedených prací, zápisů o předání a převzetí
díla nebo jeho části jsou zmocnění jednat:
za objednatele: Mgr. Jiří Koubek, Ing. Jindřich Sochůrek, Bc. Petr Borský, TDI bude určený před
zahájením stavby) -

za zhotovitele: ing.Weis Jiří
p.Petr Pospíšil - stavbyvedoucí

a to vždy každý znich samostatně, pokud není stanoveno jinak. Toto zmocnění trvá až do písemného
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odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku této Smlouvy, účinné jsou však již od okamžiku,
kdy byl druhé straně předložen písemný doklad o jejich provedení.
2.

Základní údaje o dile

2.1. Název stavby: „Rekonstrukce místních komunikací, Praha 4 - Libuš“
2.2. Adresa stavby: k.ú. Praha-Libuš
3.

Předmět plnění

3.1. Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje za podmínek obsažených vtéto smlouvě, na svou
odpovědnost a vlastním jménem a v níže uvedeném termínu provést stavební práce ve formě
rekonstrukce místních komunikací v městské části Praha-Libuš. Jedná se o rekonstrukci ulic K Jezírku,

U Pejřárny, Na Močále, Na Jezerách a Třebějická. Předmětem prací bude rekonstrukce výše uvedených
místních komunikací vrozsahu celého uličního prostoru, budou doplněny chodníky, vjezdy budou
plynule napojeny. Součástí stavby je i úprava a doplnění odvodnění komunikací, obnova dopravního
značení a vegetační úpravy. To vše dle projektové dokumentace pro provedení stavby — „TV Libuš —
komunikace Libuš III, rekonstrukce komunikaci v lokalitě Na Močále, ulice Na Močále, Na Jezerách,
Třebějická, KJezírku a U Pejřámy“ zpracovala společnost PONTEX s.r.o., Bezová 1658,_Praha 4
v 07/2017 a V rozsahu stanoveném výkazem výměr.
»
3.2. Zhotóvením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací
a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále
provedení všech činností souvisejících sdodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí jejichž
provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.
»
3.3. *Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce a činnosti:
a) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru
k řádnému provedení díla,
b) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku,
c) ' zabezpečení staVeniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
d) demontáž stávajícího zařízení,
e) zajištění atestů a “dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků např. podle zákona č. 22/1997
Sb., -o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů,
1) vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby
g) prohlášení o shodě,
h) zřízení a odstranění zařízení staveniště,
i) zajištění staveništních napojovacích bodů energií, jejich měření a jejich úhrada, vybudování,
provoz, údržba a likvidace staveništních přípojek,
j) zajištění potřebných či úřady stanovených opatření nutných k provedení veřejné zakázky,
k) zajištění veškerých nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla,
vytýčení a ochrana veškerých podzemních sítí,
]) odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění
v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších
zákonů, ve znění pozděj ších předpisů,
m) zajištění fotodokumentace o průběhu stavby v tištěné a digitální podobě. Tato fotodokumentace
opatřená stručným popisem s vyznačením data pořízení bude objednateli předána jako příloha
protokolu o předání a převzetí dokončené stavby.
3.4. Zhotovitel-potvrzuj e, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, přezkoumal a prověřil
rozsah zakázky, seznámil se se všemi dostupnými podklady a stavebním místem. Zhotovitel dále
potvrzuje, že prověřil zakázku co do její úplnosti, správnosti, přesnosti a rozsahu, a tímto výslovně
prohlašuje a konstatuje, že zadávacím podmínkám porozuměl a že dílo lze podle jeho uvážení a podle
projektové dokumentace provést v plném rozsahu tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny
požadavky na něj kladené.
3.5. Zhotovitel potvrzuje, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné
k realizaci díla, včetně možných rizik s realizací díla spoj ených.
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3.6. Zhotovitel se zavazuje provést dílo Včas, v odpovídající kvalitě podle platných předpisů a technických
norem.
3.7. Objednatel se zavazuje převzít provedené dílo a uhradit za provedení díla cenu tak, jak je uvedeno
v čl. 6 této Smlouvy.
_
_
.
'
3.8. Dílo je považOváno za ukončené po provedení všech prací a dodávek uvedených „v čl. 3 této Smlouvy
prosté vad a nedodělků a zhotovitel předal objednateli veškeré doklady uvedené v'_odst. 10.2 této
smlouvy.
" - '
Sjednaná doba pro próvedení díla
4.1. Zhotovitel provede dílo v následujících termínech:
4.1.1.' Zhotovitel zahájí stavební práce do 5 (pěti) pracovních dnů od doručení písemné Výzvy
objednatele k převzetí staveniště a zahájení stavebních prací po jednotlivých částech. 4.1.2. Zhotovitel se zavazuje dokončit část a) Ulici Na Močále včetně křižovatky sulicí Třebějická

do 60 dnů od zahájení prací.
4.1.3. Zhotovitel se zavazuje dokončit část b) ulici Třebějická a Na» Jezerách d0' 60 dnů od
zahájení prací na této části stavby.
*
4.1.4. ÝZhotoVitel se zavazuje dokončit část 0) Ulici K Jezírku do 30 dnů od zahájení prací na této
- „části.stavby.
4.1.5.. Zhotovitel se zavazuje dokončit část d) Ulici U Pejřárny do 45 dnů od zahájení prací na této

části stavby. __
.
' > _
'_ ' ' "
4_v1'.6. Přičemž na “částech a) a b) nemůže být plněno současně, "tzn. po předáníhotó'ýé _čášti a) může
_.

být započato plnění na části b).

_

'_

“

_ _

':

'

4.1.7. “ Části c) a- d)„bu'dou provedeny kdykoli, během plnění na částecha) "nebo b).'
4.1.8. * Zhótóvitel še zavazuje předat hotové dílo (všechny části) do 120 dnů od zahájení prací.

4.2. Plnění předmětu Smlouvy. je zahájeno protokolárním předáním staveniště zhotoviteli a ukončeno bude
v souladu s. čl: '10 této. Smlouvy. '

— 4.3.

Objednatel se'zavaznje předat zhotoviteli staveniště včetně všech dokladů pre-provedení»_dílanejpozději

v. den zahájení stavebních prací. .
'
V
_ _ .
_
.
4.4 Jestliže zhotovitel provede dílo bez vad a-nedodělků před »sjednaným termínem dokončení, Zavazuje se
objednatel toto dílo převzíti v dřívějším nabídnutém termínu. v

__

' ,

_

"4.5. Dodržení doby plnění ze strany zhotovitele je závislé cd řádného a včasného 'spolupůsobení objednatele
dohodnutém v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím s_polúpůšob'eni není zhotovitel
v prodlení ' se splněním závazku,- pokud písemně upozornil objednatele" na, nutnost poskytnutí
spolupůsobenfv přiměřené době. Pokud je objednatel v prodlení s plněním "tohoto svého závazku, je

zhotovitel-do doby 'sj ednání dohody nebo dalšího postupu oprávněn přerušit práCenastavbě' a "požadovat
. změnu Smlouvy v příslušných částech, zejména v termínu dokončení.
'
4.6. Lhůty plnění předmětu
Smlouvy se řídí harmonogramem postu-pu, prací předloženým ' vnabídce

zhotovitele, který tvoří přílohu č. 3 této Smlouvy a je jeji nedílnou Součástí. V “tomto “harÍnOnogramu
musí—být uvedeny základní druhy prací 5 týdenní podrobností členění.
'
' “ '
4.7. “Harmonogram jmůže být aktualizován podle skutečného termínu zahájení stavby v souladu
s podmínkami“ této Smlouvy. Případná aktualizace bude provedena zhotovitelemi a. *odsouhlasena
s objednatelem, a to nejpozději do termínu zahájení prací.

Věci určené k provedení díla
5.1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli nejpozději při předání staveniště doklad prokazující povolení
stavby, veškeré potřebné doklady podle podmínek souhlasu sprovedenírn ohlášeného stavebního
záměru a projektové dokumentace o předepsaných zkouškách podmiňujíeích převzetí díla
5.2. Objednatel po uzavření této Smlouvy předá zhotoviteli bez zbytečného odkladu doklady potřebné
k zahájení stavby.
5.3. Objednatel má ke zhotoVované věci vlastnické právo, přičemž zhotovitel'nese nebezpečí škod až do
okamžiku předání díla.
Cena za dílo
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6.1. Cena za zhotovení předmětu Smlouvy V rozsahu dle čl. 3 této Smlouvy ceny činí:
Cena bez DPH 14.250.574,—
Kč,
Výše DPH (21%)2.992 620,Kč,
Cenavčetně DPH 17.243.194,Kč.
6..2 Dohodnutá cena bez DPH je stanovena na základě nabídky zhotovitele ze zadávacího řízení a
zadávacích podmínek objednatele. Nabídkový položkový rozpočet stavby (ocenění výkazu výměr) ze
zadávacího řízení (dále jen "nabídkový rozpočet stavby") tvoří přílohu č.2 tétosmlouvy a je její
nedílnou součástí.
6.3. Dohodnutá cena bez DPH je cenou maximální a je pevná po celou dobu realizace“ zakázky. Daň
zpřidané hodnoty (dále jen "DPH") bude účtována a uváděna při fakturaci'zdanitelného plnění v

souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pOzdějších předpisů (dále jen
"zákon o DPH"). _
6.4. V dohodnuté ceně bez DPH jsou obsaženy také náklady na vybudování, provoz, údržbu a likvidaci
zařízení staveniště a náklady prací a požadavků uvedených v odst 3.2 a 3.3. této Smlouvy
6.5. Dohodnutá cena bez DPH je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze V případech a Za
podmínek uvedených V této Smlouvě, zejména pak v případě:
a)
pokud objednatel požaduje práce, které nej sou předmětem díla,
b)
pokud objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla,
c)
pokud se při realizaci díla vyskytne potřeba dodatečných stavebních prací nebo dodatečných
služeb, které v původních zadávacích podmínkách nebo v době sjednání Smlouvy nebyly známy a
nebyly V předmětu Smlouvy zahrnuty vůbec nebo V menším kvantitativním rozsahu, jejich potřeba
vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, tyto dodatečné stavební práce nebo dodatečné
službyjsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací nebo pro poskytnutí původních služeb,
zhotovitelje nezavinil ani nemohl předvídat, i s vynaložením veškeré odborné péče a tyto skutečnosti
mají prokazatelný vliv na cenu díla, oznámí zhotovitel jejich potřebu písemně objednateli. Smluvní
strany začnou bez zbytečného odkladu jednat o způsobu, jakým bude vzniklá potřeba dodatečných
stavebních“ prací nebo dodatečných služeb realizována. Výše uvedené však neplatí vpřípadě, kdy
požadované stavební prácebyly obsaženy v zadávací dokumentaci, uchazeč si neověřil soulad výkazu
výměr, a přestože s ohledem na své odbornosti a znalostí mohl tyto práce předvídat, tyto nezahmul do
své nabídky. Povětrnostní vlivy nejsou důvodem k navýšení ceny.
6.6. Má-li z důvodů uvedených vodst. 65 dojit ke změně dohodnuté ceny díla, musí být postupováno
následovně: Pro ocenění prací nebo dodávek nebo služeb bude nejprve použita jednotková cena
uvedená v nabídkovém rozpočtu stavby. Pokud jednotková cena v nabídkovém rozpočtu stavby uvedena
není, bude kjejímu stanovení použita jednotková cena podle systému cenové soustavy OTSKP-SPK,
aktualizace 2018- TŘÍDNÍK, a to na úrovni 90% vté době platných směrných jednotkových cen.
Realizaci prací nebo dodávek nebo služebje možno provést pouze V rozsahu písemně odsouhlaseném
oběma smluvními stranami, který je uveden ve stavebním deníku s výkazem výměr nebo na změnovém
listě. Jestliže zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele, má
objednatel právo odmítnout jejich úhradu; veškeré náklady spojené s těmito změnami a doplňky nese

zhotovitel.
6.7. Pokud dojde k realizaci případů uvedených V odst. 6.6. této Smlouvy, musí být dohoda ohledně rozsahu
prací a jejich ceně uzavřena písemně, a to samostatným vzestupně číslovaným dodatkem ke smlouvě,
V němž bude určen zejména předmět a rozsah prací, čas plnění, předpokládaný dopad na termín celé
stavby a cena těchtoprací.
,
6.8. Zhotovitel může fakturovat dle soupisu skutečně provedených prací, a to až do výše 90% z ceny díla

bez DPH. Zbylých 10% z ceny díla slouží jako zádržné, přičemž 5% z ceny díla bude sloužit jako
zádržné za řádné dokončení díla a bude uhrazena po řádném předání celého předmětu díla bez vad
a nedodělků. Zbylých 5% z ceny díla bude sloužit jako zádržné za řádné plnění záruk a bude uhrazena
po uplynutí záruční doby. V případě předložení originálu bankovní Záruky zhotovitelem bude zádržné za
řádné plnění záruk uhrazeno po předložení originálu bankovní záruky objednateli. 7.

Platební podmínky

7.1. Objednatel se zavazuje zhotoviteli poskytovat měsíční platby, a to na základě zhotovitelem
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předložených faktur potvrzených stavebním nebo technickým dozorem. Objednatel požaduje vystavení
3 vyhotovení faktur, každé s platností originálu. Nedílnou přílohou faktury bude objednatelem
odsouhlasený soupis provedených prací. Zhotovitel se zavazuje, že předlóží objednateli vždy nejpozději
5 (pět) dní před vystavením faktury soupis provedených prací včetně jejich ocenění v počtu 3 (tři)
originálů, který bude obsahovat zejména:
. označení Soupis provedených prací v období od - do, '
název, sídlo a IČ zhotovitele,
,
údaj o zápisu v obchodním rejstříku včetně spisové značky,
název, sídlo a IČ objednatele,
datum vystavení,
předmět a název díla, číslo Smlouvy,
soupis provedených prací s uvedením jednotlivých položek a jednotkové ceny dle nabídkového
rozpočtu stavby,

to cenu včetně DPH části díla odpovídající soupisu provedených prací,
. razítko a podpis oprávněné osoby.
Po odsouhlasení so'upisu provedených prací a jeho potvrzenítechnickým dozorem objednatele vystaví
zhotovitel fakturu — daňový doklad, jehož nedílnou součástí musí být tento soupis provedených prací.
Faktura — daňový doklad, u které nebude přiloženobjednatelemiodsouhlasený a potvrzený soupis
provedených prací, bude objednatelem vrácena.
"_“ — . _ „ _
, _ .
_ __
*
7.2. Nedojde-li ' mezi oběma smluvními stranami k dohódě při odsouhlasení množství nebo druhu
* provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturoyatpouzei ty_práce,'_u kterých nedošlo

kroZporu. Pokud bude faktura ,— daňový doklad ZhOIOViÍČIŠ?_“IObSahQVáf-ji_„ty práce,__' které nebyly
objednatelem odsouhlaseny, je objednateloprávněnuhradit pouze tu část faktury — daňového dokladu,
Se kterou souhlasí; Na zbývající část faktury — daňového dokladu nemůže zhotovitel'uplatňbvat žádné
: '. ' majetkové sankce Vyplývající z peněžitého dluhu objednatele, _“ ,
> 73. Podkladempro poskytnutíjakýchkoliv plateb podle této smlouvy je faktura, kterou vyhotoví zhotovitel

a nechá edsouhlasít technickým dozorem objednatele. Faktura'musíobsahmat zejména:
"oi. Označení Faktura, . ,

7

"V * '“

'

":

číslo dokladu,

název, Sídlo a IČ zhotovitele,

,

, .

údaj 0 zápisu v obchodnímrejstříku vč. spisové značky, '
název, sídlo a IČ objednatele,

_

datum vystavení, datum odeslání a datum splatnOSti', „'

,

označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, ,

“předmět anázev díla, číslo Smlouvy,

, „ ,

v

J ,

soupis provedených prací s náležitostmi dle Odst. 7.1.. této, Smlouvyodsouhlasen'ý technickým
dozorem objednatele,

cenu bez a včetně DPH části díla odpovídající soupisu provedených prací a dodávek,
náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH, .
soupis dosud poskytnutých plateb, které se vztahují k dílu,
částku k úhradě,
. razítko a podpis oprávněné osoby.
7.4. Vyhotovená faktura musí obsahovat označení projektu: „Rekonstrukce místních komunikací, Praha 4 Libuš“
' '
7.5. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, které byly vzájemně odsouhlasený Smluvními stranami, bude
vystavena samostatná faktura s tím, že tato faktura musi kromě všech náležitéstí uvedených v odst. 7.1
této Smlouvy obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlasený.
7.6. Pokud zhotovitel, který je plátcem DPH, provádí stavební nebo montážní práce vymezené v'Klasifikaci
produkce CZ-CPA 41 až 43 vydané Českým statistickým úřadem (dále jen "Klasifikace produkce CZ-

CPA") na majetku, který je byť jen částečně objednatelem používán k ekonOmické činnosti, je nutné
aplikovat režim přenesené daňové povinnosti. Zhotovitel je povinen vystavit daňový doklad - fakturu
s náležitostmi dle § 92a zákona o DPH včetně uvedení kódu plnění podle Klasifikace produkce CZCPA. Současně zhotovitel uvede na každém daňovém dokladu - faktuře text:
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"Fakturovaná částka neobsahuje daň z přidané hodnoty. Předmět plnění podléhá režimu přenesené
daňové povinnosti podle § 92a zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů. Pro příjemce plnění vzniká povinnost daň přiznat a zaplatit. Sazba DPHje 21 %.
7.7. Skutečnost, zda objekt, na kterém jsou zhotovitelem prováděny stavební nebo montážní práce, je
objednatelem používán k ekonomické činnosti, je povinen objednatel oznámit zhotoviteli písemně před
zahájením stavebních prací.
7.8. Pokud objednatel neoznámí skutečnost uvedenou vodst. 7. 7 této Smlouvy, pak platí, že objekt, na
kterémjsou prováděny stavební a montážní práce, není objednatelem používán k ekonomické činnosti a
pro tuto dodávku nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH.
7.9. Zhotovitel předá fakturu k odsouhlasení technickému dozoru nejpozději 10. kalendářní den po ukončení
měsíce, za který bude fakturováno.
7.10. Odsouhlasená faktura bude doručena oprávněné osobě za zadavatele nejpozději do 15. kalendářního
dne po ukončení měsíce, za který bude fakturováno.
7.11. Objednatel se zavazuje zaplatit platby do 30 dnů od doručení faktury.
7.12. Objednatel může platbu odmítnout V případě, kdy platební doklad:
. obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje,
0 obsahuje chybné cenové údaje.
,
Objednatel musí platební doklad vrátit bez zbytečného prodlení, nejpozději do data jeho splatnosti,
jinak je V prodlení s placením částky, která měla být fakturována správně. U opraveného dokladu běží
nová lhůta splatnosti.
7.13. Objednatel se zavazuje, že výše dohodnuté platební podmínky dodrží a ve sjednaných termínech
poukáže platby na účet zhotovitele. V případě prodlení s úhradou je zhotovitel do doby skutečného
zaplacení plateb oprávněn přerušit práce na stavbě a požadovat změnu Smlouvy v příslušných částech,
zejména včase plnění. Vpřípadě přerušení práce je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli veškeré
náklady a škody, které mu v této souvislosti vznikly.
7.14. Objednatel nebude poskytovat zálohy..

8.

Způsob prevádění díla

8.1. Způsob provádění díla se řídí ustanovcními § 2589 a násl. OZ, pokud není dohodnuto jinak. Zhotovitel
bude při plnění předmětu této Smlouvy postupovat s odbornou znalostí a péčí ve smyslu ust. § 5 OZ.
Zavazuje se dodržovat Všeobecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této Smlouvy.
Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednavatele, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků
smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy
8.2. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště do okamžiku předání díla stavební deník. Podrobná
úprava ohledně stavebního deníkuje uvedena V čl. 9 VOP, pokud dále není uvedeno jinak.
8.3. Mimo stavbyvedoucího může provádět záznamy do stavebního deníku pracovník vykonávající autorský
dozor, orgány státní kontroly popř. jiné státní orgány a jiní ktomu zmocnění zástupci objednatele a
zhotovitele.
_
8.4. Technický dozor stavebníka vykonává osoba pověřená zadavatelem. V jeho průběhu sleduje zejména,
zda práce jsou prováděny V souladu se Smlouvou, projektovou dokumentací a zadávacími podmínkami,
podle technických norem, jiných právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních předpisů tak, aby
jakost díla odpovídala požadovanému standardu. Na nedostatky zjištěné vprůběhu prací objednatel
neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel je v takovém případě povinen
postupovat podle odst. 8.2 této Smlouvy. Vpřípadě zjištění vad díla tyto neprodleně odstranit či
dohodnout způsob a termin odstranění.
8.5. Technický dozor stavebníka není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele. Je však oprávněn dát
pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný
a j e-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě.
8.6. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že zhotovitel vyzve objednatele kprověření prací, které budou
V dalším průběhu prací zakryty, a to zápisem do stavebního deníku nejméně 3 (tři) dny před prováděním
těchto prací. Druh prací bude rovněž předem dohodnut ve stavebním deníku. Nevyzve-li zhotovitel
Technický dozor stavebníka ke kontrole takových prací, bude povinen na žádost Technického dozoru
stavebníka zakryté práce odkrýt na vlastní náklad. Pokud se objednatel nedostaví kprověření prací, 0
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kterých byl prokazatelně informován, zhotovitel je oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude—li V tomto
případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí __a zakrytí
provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese Veškeré
náklady s tímto úkonem spojené zhotovitel. Provedení technické kontroly provádění díla objednatelem
nezprošťuje zhotovitele zodpovědnosti za řádné a kvalitní provedení díla.
8.7. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či
jiný průvodní doklad prokazující kvalitu. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději před
zahájením montážních prací, objednateli nebo Technickému dozoru stavebníka certifikát “či jiný
průvodní doklad prokazující kvalitu zabudovávaného výrobku, konstrukce či materiálu.'Zhotovite1
souhlasí, že vpřípadě nejasností o kvalitě výrobku, konstrukce či materiálu má objednatel před jejich
zabudováním právo vyžadovat předložení příslušných vzorků s průvodními doklady prokazujícími např.
výrobce, parametry, kvalitu atd. Současně se zhotovitel zavazuje, že vpřípadě použití výrobku,
konstrukce či materiálu, které nejsou specifikovány v projektové dokumentaci, vyzve před jejich
objednáním objednatel a vyžádá si jeho souhlas.
8.8 Objednatel má právo prohlédnout (zkontrolovat), případně vyzkoušet materiál (dílo či jeho část), aby se
ujistil, že vyhovuje podmínkám uvedeným ve smlouvě. Tyto prohlídky (kontroly) a zkoušky budou
prováděny u zhotovitele nebo jeho pcddodavatelů v místě dodání, popř. v místě konečného plnění díla.
Provádí-li se u zhotovitele nebo jeho “poddodavatelů, pak se musí zhotovitel osobám pověřeným
objednatelem zajistit pro tyto účely všechny potřebné technické prostředky a součinnost, a to zdarma.
Zhotovitel je povinen zdarma dodat vzorky materiálů vždy, když jsou objednatelem požadovány pro
kontrolní měření. Pokud by jakékoliv prohlížené (kontrolované) nebo zkoušené práce či materiály
nevyhovovaly, specifikacím požadované kvality, smí je objednatel odmítnout sprokázáním
nevyhovujících vlastností a zhotovitel musí buď odmítnutézboží nahradit nebo provést ' všechny
úpravy (změny) nezbytné pro splnění specifikovaných požadavků, a to na vlastní náklady;
_f
8.9. Sjednané termíny se považují za splněné zápisem ve stavebním deníku,— který pctvrdí objednatel.
8.10.„ Zhotovitel přebírá vplném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a dodržování
“předpisů bezpečnosti, práce a ochrany zdraví při práci a za pořádek na pracovišti. Odpovídá za
provádění díla ve vyžadované kvalitě a ve stanovených termínech.
,
8.11. Zhotovitclťpřebírá v plném rozsahu odpovědnost za plnění příslušných ustanovení zákonů, vyhlášek

a norem o požární ochraně.

_

v,

“8.12. -K dodržení ustanovení této Smlouvy se zhotovitel zavazuje kprovádění , prací VpOuze odborně

způsobilými 'a proškolenými pračovníky.

,

8.13. . Zhotovitel je povinen veškerévpoddodavatele podílející se na realizaci stavby seznámit se všemi
podmínkami provádění díla plynoucími ze zadávacích podkladů a této Smlouvy. Zhotovitel nese
veškerou zodpovědnost za činnost, dodávky a práce svých poddodavatelů. Přenesení jakýchkoli
závazků plynoucích z této Smlouvy na poddodavatele je nepřípustné a je vůči objednateli právně
neúčinné. .
8.14. 'Vpřípadě, že vprůběhu prací dojde ke zjištění případně možných archeologických nálezů, je
zhotovitel povinen přerušit práce a informovat o těchto skutečnostech objednatele a oprávněné orgány
státní správy. Pokud tak neučiní, nese zhotovitel veškeré důsledky ztoho plynoucí. Objednatel je
povinen rozhodnout o dalším postupu.
8.15. Přerušení prací zhotovitelem v případě nálezu popsaného v odst. 8.14. je bráno jako působení vyšší
moci a bude postupováno dle odst. 14.2.
9.

Staveniště

9.1. Staveniště je prostor, určený kprovedení díla a kzařízení staveniště. Objednatel se zavazuje předat
zhotoviteli staveniště prosté práv třetích osob v termínu uvedeném v bodě 4.1.1 této Smlouvy.
9.2. 0 předání staveniště bude sepsán zápis,“ který potvrdí zástupci smluvních stran. V zápise se uvedou
vzájemné vztahy pro plnění předmětu veřejné zakázky bez překážek jak na straně zhotovitele tak
objednatele.
9.3. Zařízení staveniště si celé zabezpečuje zhotovitel. Náklady na vybudování, úpravy stávajících zařízení
pro účely zařízení staveniště a Iikvidaci zařízení staveniště jsou součástí smluvní ceny. Zhotovitel na své
náklady zajistí staveništní napojovací body energií, jejich měření a jejich úhradu, vybudování, provoz,
údržbu a likvidaci staveništních přípojek. Zhotovitel umožní objednateli umístit v místě staveniště na
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viditelném místě velkoplošný informační panel s informací o spolufinancování projektu. Zhotovitel
nesmí s tímto informačním panelem manipulovat
9.4. Zhotovitelje povinen udržOvat na převzatém staveništi pořádek a čistotu. Odstraní na vlastní náklady
odpady, které jsou Výsledkem jeho činnosti.
9.5. Zhotovitel na své náklady během stavby zajistí čištění a údržbu komunikací a veřejných ploch
používaných při stavbě ve stavu odpovídajícím příslušným předpisům.
9.6. Zhotovitel zlikviduje vlastní zařízení staveniště a předá vyklizené staveniště objednateli do 3 (tří) dnů
po předání díla. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel ponechat na staveništi jen zařízení a materiál
potřebný k odstranění případných vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení. Po jejich odstranění
je povinen neprodleně staveniště protokolárně předat objednateli ve stavu prostém jakýchkoliv
překážek.
9.7. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen "BOZP") vlastních pracovníků.
9.8. Zhotovitel zajistí na své náklady po celou dobu Výstavby přístup pro pěší do všech nemovitostí a zajistí
příjezd pro Všechny složky Integrovaného záchranného systému.
9.9. Zhotovitel si na své náklady zajistí plochy na deponie a mezideponie skládek.

10.

Předání a převzetí díla

10.1. K předání a převzetí díla vyzve zhotovitel písemně zápisem ve stavebním deníku objednatele 5 (pět)
dnů před termínem zahájení přejímacího řízení. K termínu zahájení přejímky předloží zhotovitel
písemné doklady dle odst. 10.2 této Smlouvy. Zhotovitel a objednatel se zavazuji sepsat o předání a
převzetí předmětu díla zápis, který musí obsahovat alespoň:
popis předávaného díla,

zhodnocení kvality předávaného díla,
soupis vad a nedodělků, pokud je předávané dílo vykazuje,
způsob odstranění případných vad a nedodělků,
lhůta k odstranění případných vad a nedodělků,
výsledek přejímacího řízení,
podpisy'zástupCů obou smluvních stran, kteří předání a převzetí díla provedli.
Zhotovitel & objednatel se zavazují sepsat zápis o předání a převzetí „předmětu _díla i vpřípadě
dřívějšího dokončení díla.
10.2. Při přejímacím řízení předá zhotovitel objednateli nezbytné doklady, zejména:
doklady dle podmínek souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru a prejektové
dokumentace o předepsaných zkouškách podmiňující převzetí, díla
_
tři tištěná vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby; se zakreslením
veškerých změn podle skutečného “stavu provedených prací a jednu digitální 7verzi na
dohodnutém datovém nosiči,
geodetické zaměření díla,
písemná stanoviska správců a provozovatelů sítí dotčených stavbou včetně jejich vyjádření před
zakrytim sítí,
fotodokumentaci o průběhu stavebních prací na elektronickém nosiči,
provozní předpisy k obsluze jednotlivých částí díla,
atesty, prohlášení o shodě,

10.3.

doklady jakosti na materiály, používané v průběhu stavby a zabudované do stavby,
doklady vydané V souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky,
ve znění pozdějších předpisů,
zápisy a osvědčení o provedených zkouškách a kvalitě použitých materiálů, konstrukcí
zakrytých v průběhu stavby,
stavební deník,
soubor zápisů o dílčích přejímkách, pokud byly uskutečněny.
Vadou se rozumí odchylka vkvalitě, rozsahu a parametrech díla, stanovených projektovou
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dokumentací, technickými normami a obvyklými zvyklostmi ve stavebnictví.
. 4
10.4. Nedodělkem se rozumějí nedokončené práce oproti projektové dokument
aci. Za drobné vady se ve
smyslu ust. 2628 OZ pro účely této smlouvy nepovažují jakékoli vady díla, které
by mohly ovlivnit
samostatně, či ve vzájemném působení řádné a bezpečné užívání díla.
'
10.5. Obj ednatel j e povinen i po převzetí stavby umožnit zhotoviteli přístup na stavbuz
důvodů odstranění
případných vad a nedodělků, které budou uvedeny v zápise o předání a'převzetí
předmětu díla.

11.

Záruční doba a zodpovědnost za vady

11.1. Odpovědnost za vady díla se řídí touto Smlouvou a příslušnými ustanove
ními OZ.
11.2. Zhotovitel ručí za úplné a kvalitní provedení předmětu díla podle této Smlouvy,
platných právních
předpisů, ČSN, dalších norem, TP, TKP a požadovaných standardů.
v " “' -

11.3.

Na zhotovené dílo zhotovitel poskytuje záruku na jakost v délce_60 měsíců. Tato záruční
doba se

nevztahůje na výrobky a zařízení se záruční lhůtou, uvedenou jejich výrobcem. Záruční
doba počíná
běžet dnem předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
11.4. Zhotovitel nenese záruky za vady materiálů a zařízení dodaných objednatelem
a neodpovídá za vady
vzniklé objednateli nedodržením pokynů v předaných návodech pro provoz a údržbu
zařízení.
11.5. Zhotovitel je povinen během záruční lhůty, na svou odpovědnost a náklady,
další zjištěné vady
neprodleně a bezplatně odstranit v dohodnuté době, a to na základě oznámen
í vad provedeného
objednatelem písemnou formou nejpozději do 5 (pěti) dnů po jejichzjištění. Zhotovit
el je povinen se
krekl-amaci vyjádřit do 5 (pěti) dnů po jejím obdržení ado 5 (pěti) pracovních dnů;
(při příznivých
klimatickýchpodmínkách) tuto odstranit. Záruční doba pro reklamóvanOučást seprodlu
žuje'o dobu od
oznámení'reklamace objednatelem zhotoviteli do podepsání zápisu o předání a převzetí
reklamované

části poodstranění vad.

'

.

_

.

11.6. Odstranění-vad .v. záruční době potvrdí v zápise objednatel zhótovíteli, popř.
uvede důvody, proč
tento zápis odmítá podepsat. K předání'a převzetí reklamované části je povinen Se
objednatel dostavit,
_
pokud k tomu byl zhotovitelem písemně vyzván nejméně 3 (tři) dny předem. _
__
__
> 11.7. Jestliže 'seukáže, že jvada materiálu zabudovaného do předmětu díla je neodstran
itelná; Zavazuje se

zhotovitel “dodat do 30 (třiceti) dní od“ zjištění této skutečnosti náhradní předmět plnění.
Za vadu
'neodstranitelnou se považujei taková, která se vyskytla znovu po opravě;
'. 11.8. _ Objednatel se zavazuje, že "případnou reklamaci vady díla uplatní „nejpozději
_do 5; (pěti) dnů „po j ejím
zjištění písemnou formou do'rukou oprávněného zástupce podle čl.„1 této Smlouvy
.
"
'
11.9. Pro odpovědnost za vady díla platí ustanovení § 2615 OZ. Veškeré činnosti souvisejí
cí's projednáním
reklamace, včetně podpisu dohod o vyřízení reklamace, zajišťují zástupci—zhotovite
le uvedení v čl. 1
této Smlouvy.
'

12.

Smluvní pokuty '

12.1. Smluvní strany se“ dohodly, Že mohou být uplatněny oprávněnou stranou
z titulu neplnění níže
uvedených závazků z této Smlou , tyto smluvní pokuty:
" *
12.2. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele se splněním sjednaného termínu předání
,a převzetí staveniště
dle čl. 4.1.1 této smlouvy ve výši 5.000,— Kč (pět tisíc korun českých) za každý i započatý
den prodlení
až do data podepsání protokolu o předání a převzetí staveniště.
.
12.3. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele se splněním sjednaného termínu
dle čl. 4.1.4; 4.1.5 této
smlouvy ve výši 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení.
12.4. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele se splněním sjednaného termínu
předání a převzetí díla dle
čl. 4.1.8 této smlouvy ve výši 20.000,— Kč (dvacet tisíc korun českých) za každý i započatý
den prodlení
až do data podepsání protokolu o předání a převzetí díla.
12.4.1. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vad a'nedodělků ve-výši
l.000,— Kč
(tisíc korun českých) za každou vadu a každý den prodlení oproti lhůtě pro její odstraněn
í
uvedené v protokolu o předání a převzetí díla až do dne, kdy vady a nedodělk
y budou
odstraněny.
12.4.2. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vad zjištěných a uplatněn
ých v rámci
záruky ve výši 1.000,- Kč (tisíc korun českých) za každou vadu a každý den prodlení
oproti
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dohodnuté lhůtě k odstranění uvedené V dohodě o odstranění vad až do dne, kdy vady a
nedodělky budou odstraněny.
12.4.3. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vad, které brání řádnému užívání díla,
- případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie)zjištěných a uplatněných V rámci
, záruky ve výši 10.000,— Kč (desettisíc korun českých) za každou vadu a každý den prodlení
oproti dohodnuté lhůtě k odstranění uvedené V dohodě o odstranění vad až do dne, kdy vady
budou odstraněny.
12.4.4. Smluvní pokutu za prodlení zhotovitele s nedodržení termínu vyklizení staveniště dle čl. 9.9
této Smlouvy ve výši 0,05 % (pět setin procenta) za každý1 započatý den predlení.
12.4.5. Vpřípadě porušení čl. 14.10 smlouvy zhotovitelem, tedyze změna poddodavatele nebude
předem odsouhlasena objednatelem a zhotovitel bude provádět stavbu pomocí poddodavatelů,
které) neuvedl v nabídce, případně poddodavatelem bez uděleného písemného souhlasu
objednatele,“ bude-objednatel požadovat po zhotOVitelizaplacení smluvní pokutyve výši 20%
z ceny za dílo.
l2.5.- Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku škody způsobené porušením povinnosti ze závazku,
na níž je dohodnuta smluvní pokuta, není dotčen nárok na zaplacení způsobené škody: ' \

13.

Odstoupení od Smlouvy

13.1. Jestliže zhotovitel nebude provádět práci v souladu se Smlouvou nebo bude zanedbáVat plnění svých
závazků tak závažným způsobem, že to ovlivní provádění prací, může objednatel prostřednictvím
oznámení požadovat na zhotoviteli odstranění takového neplnění nebo zanedbání. " ' _ ' .
Jestliže zhotovitel nebude plnit vpřiměřené době od oznámení objednatele, může objednatel po 20
(dvaceti) dnech od zaslání ožnámení od této Smlouvy odstoupit. Po takovémto ukončení musí
objednatel spolu se zhotovitelem co možná nejdříve ověřit hodnotu provedených pracía všech dlužných
čáštek k termínu odstoupení a tento dlužný závazek si vzáj emně potvrdit “ '
»
13.2 Zhotovitel může od Smlouvy odstoupit v případě, že ' _
' 0. objednatel opornene vykonat svou povinnost, a tím způsobí zhotovrtelovu neschopnost provést
' ' smluvený výkon. Odstoupení je- přípustné teprve tehdy, když zhotovitel písenmě navrhl
objednateli přiměřenou lhůtu ke splnění závazku ata neúspěšně uplynula,
. objednatel splatnou platbu neprovede nebo se jinak dostane do prodlení suhradou oproti
dohodnutým platebním podmínkám. Odstoupení je přípustné teprve tehdy,. když objednatel
neuhradil potvrzené faktury ani po uplynutí lhůty 1 (jednoho)měsíce “od
splatnosti sjednané
platby, pokud nebude dohodnuto jinak
13.3. V případě, že Objednatel nevyzve písemně Zhotovitele k předání staveniště velhůtě 12 měsíců od
podepsání Smlouvy, má kterákoliv smluvní strana právo odstoupit od Smlouvy. Odstoupeníod Smlouvy
vtakovém případě nepodléhá žádným sankcím a nevykazuje žádné nároky ani Závazky vůči druhé
straně. »

13.4. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného projevu vůle od Smlouvy odstoupit druhé

straně.V pochybnostech se má za to, že oznámení bylo doručeno třetím dnem ode dne)jeho odeslání na
poslední známou adresu.

14.

Jiná ujednání

14.1. Smluvní strany se dohodly, že ve smyslu ust. § 2002 odst. ] OZApokládají porušení smluvních
povinností uvedených V následujících částech Smlouvy za porušení podstatné: ,
. prodlení objednatele 14 (čtrnáct) kalendářních dní spovinností “dle odst. 4.3 aodst. 5.1 této
Smlouvy,
. pródlení zhotovitele 14 (čtrnáct) kalendářních dní s povinností dle odst. 4.1.‘1 této Smlouvy.
14.2. Každá ze smluvních stran ovlivněná vyšší mocí musí bez zpoždění a ne později než 5 (pět) dnů od
výskytu vyšší moci oznámit druhé straně působení a charakteristiku vyšší moci. Jestliže z důvodu vyšší
moci bude zhotovitel zpožděn vplnění svých závazků dle této Smlouvy, bude mít právo na takové
prodloužení termínu, které by mělo být za všech okolností čestné a přiměřené. Pokud by působení vyšší
moci trvalo ne více než 30 dnů, nebudou zhotoviteli ani objednateli hrazeny žádné dodatečné náklady.
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V opačném případě budou tyto vlivy promítnuty dodatkem do smluvních ujednání.
14.3. Jestliže bude zhotoviteli V důsledku vyšší moci definitivně zabráněno plnit tuto Smlouvu nebo její
část, budou objednatel a zhotovitel oprávněni na základě vzájemné písemné dohody ukončit
Smlouvu nebo tu její část, V jejíž realizaci je zhotoviteli s konečnou platností zabráněno. V případě
ukončení výše uvedeným způsobem musí objednatel zaplatit zhotoviteli poměrnou část odměny za
provedené práce a za položky vyrobené před datem ukončení. '
14.4. Veškeré skutečnosti obchodní, výrobní a technické související s prováděním díla podle této Smlouvy
jsou předmětem obchodního tajemství a jsou chráněny podle ust. § 2985 OZ, pokud neni V této Smlouvě
nebo v obecně závazných právních předpisech uvedeno jinak. Smluvní strany jsou povinny zachovávat

mlčenlivost o všech těchto skutečnostech, o nichž se v souvislosti s prováděním díla podle této Smlouvy
dozvěděly, & to i poté, kdy provádění díla bylo skončeno, pokud se nedohodnou jinak. Smluvní strany
jsou rovněž povinny dbát o nepoškození dobrého obchodního jména druhé strany. Porušení těchto
povinností zakládá i závazek k náhradě škody. Ostatní ustanovení OZ o nekalé soutěži tímto ujednáním
nej sou dotčena.
_
14.5. ' Odpovědnost za škodu se řídí obecně závaznými právními předpisy. Hradí se škoda skutečná i ušlý
' zisk, a to uvedením v předešlý stav nebo v penězích, přičemž právo volby má strana poškozená.
14.6. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi účastníky výstavby na
zhotovovaném díle V rozsahu zadaných prací po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem
bez vada nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností zadavateli nebo třetí osobě na
majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů,
prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a
není—li to možné, tak finančně uhradit. '
14.7. ' Zhotovitel (vč. případných poddodavatelů) musí dodržovat plán bezpečnosti a ochrany zdraví při
,
práci na staveništi a řídit se pokyny BOZP; 3
»
_
_
_
.
_
_
14,8. ' Zhotovitel bude odpovědný za škodu, kterou způsobí objednateli, vzniklou V souvislosti s plněním
Smlouvyzhotovitelem a jeho poddodavateli.
_
'
'
_

149 . Změna poddodavatele', pomocí kterého zhotovitel prokazoval v Zadávacím řízení splnění kValifikace,
' je-možné jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový- poddodavatel musífsplňovat
“kvalifikaci minimálně v rozsahu, vjakém byla prokázána v zadávacím řízení.
_
_
14.10. Zhotovitel se zavazuje, že plnění dílčích částí veřejné zakázkypřípadnými poddodavateli veřejné
\ zakázky bude v souladu s jím předloženými informacemi o poddodavatelíčh V jeho nabídce. V případě
.změny poddodavatele, je dodavatel povinen oznámit zadavateli tuto skutečnost před zahájením plnění
veřejné zakázky novým poddodavatelem, přičemž pro zahájení plnění částivveřejné zakázky novým
poddodavatelem musí být veřejným zadavatelem zhotoviteli udělen písemný souhlas.
'14.'11. Zhotovitel se zavazuje nejpozději vden podpisu této Smlouvy předložit objednateli originál, nebo
*

úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy s minimálním limitem“ plnění z případné škodní události V plné
výši nabídkové ceny zakázky.
15.

'

Závěrečná ustanovení

15.1. Pokud není stanoveno jinak, řídí se tato Smlouva i vztahy podle ní vzniklé OZ. V případě vzniku
sporu se smluvní strany zavazují je řešit dohodou vrámci zásady „dobré vůle“. Nedohodnou-li se
smluvní strany na smírném vyřešení sporu, rozhodne na návrh jedné z nich soud k rozhodování věcně a
místně příslušný dle ustanovení zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších
předpisů.
15.2. Smluvní strany prohlašují, že s obsahem této smlouvy souhlasí, že smlouvu uzavřely
na základě
své svobodné a vážné vůle a že nebyla učiněna vtísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na
základě této skutečnosti připojují své podpisy.
15.3. Tato Smlouva vstupuje V platnost dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
15.4. Tato Smlouva vstupuje v účinnost dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015
Sb. Zákona o registru smluv v platném znění.
15.5. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním Smlouvy včetně příloh na profilu zadavatele V souladu se
zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a V registru smluv podle zákona č. 340/2015
Sb. Zákona o registru smluv V platném znění.
15.6. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním V souladu se zákona č. 106/1999 Sb. 0 svobodném přístupu
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k informacím ve znění pozdějších předpisů.
15.7. Tato Smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky ke
Smlouvě po řádném potvrzení a podepsání zástupců obou smluvních stran.
15.8. Smlouva j e vypracována ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři
podepsaná vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno podepsané vyhotovení.
15.9. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou níže uvedené přílohy:
Příloha č. 1 — VOP (Všeobecné obchodní podmínky).
Příloha č. 2 - Nabídkový položkový rozpočet stavby (viz odst. 6.2.).
Příloha č. 3 - Harmonogram stavby (viz odst. 4.6.).

VPraze-Libuši dne

V Praze dne 3.1.2019

Objednatel:

Zhotovitel:

gr. 1r1

ou e

starosta
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PŘÍLOHA, SOD č.1
VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
1.

Povinnosti zhotovitele

1.1.

Oprávnění k podnikání
1.1.1.

1.2.

Závazek provést dílo na svůj náklad a na svou odpovědnost
1.2.1.

2.

Zhotovitel je povinen próvést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.

Povinnosti objednatele

2.1.

. Povinnost zaplatit

2.1.1.
*
3.

Zhotovitel je povinen předložit před podpisem smlouvy Objednateli doklady
opravňující jej k podnikání podle zvláštních právních předpisů pro celý rozsahldíla.

Objednatel je povinen řádně a včas provedené dílopřevzít a zaplatit za něj dohodnutou
cenu
, * ' >

Předmět smlouvy

3.1.' ' Předmět díla
3.1.1.

Předmětem smlouvy a těchto obchodních podmínek je zhotovení stavby. *Zhotovením
stavby se rozumí úplné, funkční & bezvadné provedení všech stavebních a montážních
, prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné
dokončení díla, dálevprovedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací
* a' konstrukcí'jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. Zařízení

Staveniště. bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činndsti celé
stavby.
3.1.2.
3.1.3.

“

'

-'

“

Předmět“ díla je vymezen projektovou dokumentaci předanou Obj ednatelem Zhotoviteli.
Součástí díla jsou vedle činností uvedených ve'smlouVě o dílo Vždy i následující práce a

činnosti:
3.1.3.1.

zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí v prostoru staveniště.? Zhotovitel
je poVinen zajistit, aby nebyly od převzetí Staveniště do předánídí—la porušeny,
a rovněž zajistit'zpětne' protokolárnívpředání inženýrských sítí jejich správcům,
Zhotovitel odpovídá Obj ednateli za škodu způsobenou. porušením této
povinnosti.

3.1.3.2.

zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a'
dokončení díla,

3.1.3.3.

zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického
charakteru k řádnému provedení dila,

3.1.3.4.

veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu
lidí a majetku (zejména chodců a vozidel) v místech dotčených stavbou, <

3.1.3.5.

“zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,

3.1.3.6.

zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci
(i dle zákona č. 22/1997 Sb. — prohlášení o shodě) a revizí veškerých
elektrických zařízení spřípadným odstraněním uvedených závad; zajištění
všech ostatních nezbytných zkoušek, ateštů a revizí podle ČSN a právních
nebo technických předpisů platných v době provádění a předání dila, kterými
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bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických
parametrů díla,
3.1.3.7.

zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,

3.1.3.8.

zabezpečení řádné likvidace odpadů vzniklých na stavbě (zejména vykopaná
zemina, vybourané hmoty a stavební suť) dle zákona č. 185/2001 Sb., o
odpadech v platném znění.

3.1.3.9.

uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace,

chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
3.1.3.10.

zabezpečení dodržení podmínek stanovených správci'inženýrskýCh "sítí,

3.1.3.11.

zajištění a splnění podmínek vyplývajících zúzenmíhovrozhodnutí a ze
stavebního povolení nebo jiných dokladů,
-

4. Termíny plnění
4.1.

Termín zahájení

4.1.1 Zhotovitel zahájí práce do 5 (pěti) pracovních dnů od doručení pisemne výzvy
objednatele k zahájení prací.

4.2.

4.3.

4.1.2 Pokud Zhotovitel práce na díle nezahájí ani ve lhůtě 10 pracovních dnů odedne, kdy měl
.
práce na dílezahájit, je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. _
Tennín dokončení
4.2.1.

Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle vtermínu dokončení díla Sjednanem ve
smlouvě.
-

4.2.2.

.Dokončením- díla se rozumí úplné dokončení celé stavby a podepsání posledníhozápisu
o předání a převzetí stavby.

Podmínky pro Změnu sjednaných termínů
4.3.1.

_Vícepráce a méněpráce, jejichž finanční objem nepřekročí 10% z hodnoty sjednané ceny
díla, nemají vliv na termín dokončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu,
pokud se strany nedohodnou jinak.

5. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

5.1.

5.2.

Obsah ceny
5.1.1.

Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu sustanovením § 2 zákona
č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, aje stranami dohodnuta bez
daně z přidané hodnoty (DPH).

5.1.2.

Cena je stanovena podle Projektové dokumentace předané objednatelem zhotoviteli. Pro
obsah sjednané ceny je rozhodující Výkaz výměr, který je součástí předané Projektové
dokumentace.

5.1.3.

Jednotková ceny uvedené vPoložkovém rozpočtu jsou ceny pevné po celou dobu
výstavby.

Doklady určující cenu
5.2.1.

Je-li cena díla doložena Položkovými rozpočty, odpovídá Zhotovitel za to,“ že tyto
Položkové rozpočty jsou vúplne'm souladu sVýkazem— výměr; předloženým
Objednatelem. Položkové rozpočty slouží kprokazování finančního objemu
provedených prací (tj. jako podklad pro měsíční fakturaci) a dále pro ocenění případných
víceprací nebo méněprací.

5.2.2.

Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo
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nedostatků v Položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo
neúplného ocenění Výkazu výměr.

5.3.

Podmínky pro změnu ceny
5.3.1. 'Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže
uvedených podmínek.
5.3.2.

Změna sjednané ceny je možná pouze:
a) pokud V průběhu realizace díla, po podpisu smlouvyldojde kezměnáinsazeb DPH
nebo ke změnám jiných daňových předpisů majících vliv na cenu díla;
'

b) pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch,
které byly předmětem Projektové dokumentace, nebo pokud Objednatel vyloučí
některé práce nebo dodávky z předmětu plnění; _
0) pokud Objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh dodávek,“ než tu, která
byla určena Projektovou dokumentací;

5.4.

Způsob sjednání změny ceny
5.4.1.

Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny„je Zhotovitel
povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a »“ předložit, -_ jej , Objednateli

k odsouhlasení.

5.4.2. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve vpřípadě, že změna bude
odsouhlasena Objednatelem.

5.4.3.

Objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny teprve vpřípadě, že změna bude

odsouhlasena Zhotovitelem.

' 5.4.4. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na Zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí
nutnost jejího překročenía výši požadovaného zvýšení ceny bez—zbytečného odkladu
poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto :píserrméoznámení však
_“ nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. zvýšení sjednané'ceny je možné
'. pouze za pódmínek daných těmito obchodními podmínkami.

5.5.

Vícepráce a méněpráce a způsób jejich prokazování
5.5.1.

Vyskytnou-li se při provádění dila vícepráce nebo _méněpráce, jeszhotovitel povinen
provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis'pře'dložit „Objednateli
kodsouhlaseni. Dále zhotovitel je povinen před sarnotným provedením víceprací mít
tuto činnost odsouhlasenouobjednatelem.
'

5.5.2.

Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Zhotovitele nejpozději 'do lO ti dnů ode dne
předložení návrhu Zhotovitele.

5.5.3.

Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku ke
smlouvě.

6.Platební podmínky
6.1.

Zálohy
6.1.1.

6.2.

Objednatel neposkytuje Zhotoviteli zálohu.

Postup plateb
6.2.1.

Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen „faktur“)
vystavených Zhotovitelem 1x měsíčně.

6.2.2.

Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději 5 dní před vystavením faktury soupis
provedených prací oceněný V souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel
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je povinen se ktomuto soupisu vyjádřit. Po odsouhlasení objednatelem vystaví
zhotovitel fakturu. Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací. Bez
tohoto soupisu je faktura neplatná.
6.2.3.

Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu
provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u
kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které
nebyly Objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část
faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury. nemůže Zhotovitel uplatňovat
žádné maj etkove' sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu Objednatele.

6.3.

6.4.

Platby za vícepráce
6.3.1.

Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením Objednatel souhlasí, musí
být jejich cena fakturována samostatně.

6.3.2.

Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedenýčh náležitostí faktury obsahovat i
odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlasený.

Termín splnění platební povinnosti Objednatele
6.4.1. .Dnem zaplacení je den odepsání finančních prostředků z účtu objednatele. _

7. Majetkové sankce
7.1.

»

Sankce za neplnění dohodnutých termínů
7.1.1. Pokud bude Zhotovitel vprodlení proti termínu dokončení " díla _sjednanému podle
SmlouVy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 '% (dvě desetiny
procenta) za každý den prodlení. Ve smlouvě může být dohodnuta smluvní pokuta vyšší.
7.1.2.

Prodlení Zhotovitele proti termínu dokončení díla sjednaného dle Smlouvy delší jak 20
dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.

7.2.

Prodlení s úhradou ceny
7.2.1.

7.3.

Pro případ pozdní úhrady faktur ze strany objednateleje zhotovitel oprávněn požadovat
po Objednateli zaplaceni úroku z prodlení dle platných právních předpisů '

Způsob vyúčtování sankcí
7.3.1.

Sankci (smluvní pokutu, úrok zprodlení) vyúčtujev oprávněná strana straně povinné
písemnou formou. Vc vyúčtování musí být uvedeno 'to ustanoveni smlouvy, které
k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce.;

7.3.2.

Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do 10 dnů ode dne jeho
obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě
rozumí písemné stanovisko strany povinné.

7.3.3.

Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtovánim sankce je povinna písemně ve sjednané
lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává. .

7.3.4.

Sankci lze uplatnit nejpozději do 3 měsíců ode dne, kdy nárok na vyúčtování majetkové
sankce vznikl. Marným uplynutím této lhůty nárok na zaplacení sankce zaniká (totéž se
vztahuje i na úrok z prodlení).

8. Staveniště
8.1.

Předání a převzetí Staveniště
8.1.1.

Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté
práv třetí osoby nejpozději do 12 měsíců po uzavření smlouvy o dílo pokud se strany
nedohodnou jinak. Termín zhotovitele pro předání díla se prodlouží o dobu prodlení
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objednatele s předáním staveniště zhotoviteli.
8.1.2.

8.2.

8.3.

O předání a převzetí Staveniště Zhotoviteli vyhotoví Objednatel písemn
ý protokol, který
obě strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den,
kdy dojde
k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.

Vytýčení stávajících podzemních inženýrských sítí
8.2.1.

Zhotovitel je povinen zajistit vytýčení stávajících inženýrských sítí
na staveništi a
přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto vhodným způsob
em přeložit
nebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k j ejich poškození.

8.2.2.

Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo Vlastník
ů sítí a nese
veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením.

8.2.3.

Dojde-li kpoškození stávajících inženýrských sítí, které byly řádně
vytyčeny, nese
veškeré náklady na uvedení sítí do původního stavu Zhotovitel včetně případn
ých škod,
pokut apod.

8.2.4.

Dojde-li kpoškození stávajících inženýrských síti, je Zhotovitel povinen
bezodkladně
uvést poškozené sítě do původního stavu a nese veškeré náklady
na uvedení sítí do
původního stavu včetně případných škod, pokut apod.

Zabezpečení a vyklizení staveniště
\ 8.3.1.

Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště a zařízení staveniště zejmén
a s ohledem
na bezpečnost práce,. okolní provoz a životní prostředí.

' 8.3.2.

Zhotovitel je povinen odstranit zařizení staveniště a vyklidit staveniště
do lO—ti dnů od
předání a převzetí díla.

9. Stavební deník
9.1.

Povinnost vést stavební deník

: 9.1.1.

Zhotovitel“ je povinen vést ode dne předání a převZetí staveniště
stavební deník o
pracích, které provádí, a to_rninimálně vrozsahu zákona č. 183/2006
Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
.

9.1.2.

Stavební deník musí být přístupný oprávněným osobám Objednatele,
případně jiným
osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.

9.1.3.

Zhotovitel je povinen předat po odstranění vad a nedodělků zjištěných
při přejímacím'
řízení stavby objednateli originál stavebního deníku k archivaci dle § 157
odst. 3 zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebn
í zákon), ve znění

pozdějších předpisů.

9.2.

9.1.4.

První kopií obdrží osoba vykonávající funkci Technického dozoru objedna
tele a druhou
kopii obdrží Zhotovitel.

9.1.5.

Povinnost vést stavební deník končí nabytím právní moci kolaudačního
rozhodnutí.
Vpřípadě výskytu kolaudačních vad nebo jiných podmínek kolauda
čního rozhodnutí
končí povinnost vést stavební deník až dnem jej ich úplného odstranění
nebo splnění.

Obsah stavebního deníku

9.2.1.

Do stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodn
é pro provádění
díla.
Zejména je povinen zapisovat údaje o:
a)

stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních
prostředků,
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b) časovém postupu prací,
0) kontrole jakosti provedených prací,
(1) opatřeních učiněných V souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví,
e) opatřeních učiněných V souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního
prostředí,
í)

událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla,

g) konkrétním vyhodnocení práce a jejím objemu (množství).

9.3.

9.2.2.

Všechny listy stavebního deníku musí být óčíslovány.

9.2.3.

Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.

9.2.4.

Vpřípadě neočekávaných “událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další
postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí
stavebního deníku.

Osoby oprávněné k zápisům ve stavebním deníku
9.3.1.

Do stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat, jakož i nahlížet nebo pořizovat výpisy:
a) oprávnění zástupci Objednatele,

.

b) oprávnění zástupci Zhotovitele,
0) osoba pověřená výkónem Technického dozoru,

(1) osoba pověřená výkonem Autorského dozoru,
e) zástupci orgánů státního stavebního dohledu,
Í)
9.3.2.

zástupci orgánů státní památkové péče. _'

Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musi být vždy podepsány

ošobou, která příslušný zápis učinila
9.4.

Kontrolní dny
9.4.1.

Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel Kontrolní dny
vtermínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát-týdně,
nebude-li s pohledem na průběh stavby dohodnuto jinak.
'

9.4.2.

Kontrolních dnů jsou" povinni se zúčastnit zástupci Objednatele “včetně osob
vykonávajících funkci Technického dozoru a Autorského dozoru a zástupci Zhotovitele.

9.4.3.

Obsahem Kontrolního dne je zejména podání zprávy Zhotovitele Objednateli o postupu
prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, projednání připomínek a
podnětů osob vykonávajících funkci Technického a Autorského dozoru a stanovení
případných nápravných opatření a úkolů.

9.4.4.

Objednatel pořizuje z Kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem
zúčastněným.

9.4.5.

Zhotovitel zapisuje datum konání Kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.

10. Provádění díla a bezpečnost práce
10.1.

Použité materiály a výrobky
10.1.1. Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realižaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém
je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen na
písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spoj ené
nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije
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materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle

příslušných předpisů.

'

10.1.2. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však V Terminu předání a převzetí
díla soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.
10.2.

Dodržování podmínek rozhodnutí dotčených orgánů a organizací
10.2.1. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky
vyplývající z územního rozhodnutí a stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto
podmínek vznikne Objednateli škoda, hradí ji Zhotovitel V plném rozsahu. Tuto
povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani V případě vynaložení veškeré
možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.

10.3.

Kontrola provádění prací
10.3.1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li Objednatel,-že Zhotovitel
provádí dílo V rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho,
aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé . vadným prováděním a dílo. „prováděl řádným
způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a
postup Zhotovitele by‘ vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel
oprávněn odstoupit od smlouvy.
*
v
10.3.2. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole a'proveření prací, které? V' dalším "
postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis- ve stavebním '

deníku); Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméně pět dnůípřed- termínem,
.v němž budou předmětné práce zakryty.

'

' '

'

,

' '

10.3.3. Pokud se'Objedna'tel ke kontrole přes včasné písenmé vyzvání nedostaví, je Zhotovitel
— íoprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně

“_ \ požadovat " jejiCh odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí . provést _na- náklady
“ Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré
“náklady spojené s odkrytírn prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím

Zhotovitel.
10.4.„

'

Ý ' '

'

Kvaliňkače pracovníků zhotovitele
10.4.1. Veškeré-odborně práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů
mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel na požádání
Objednatele povinen Obj ednateli doložit,
v
.

10.5.

Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu
10.5.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám
ztitulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona,
technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je Zhotovitel
povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně
uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel .
10.5.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
10.5.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ V povaze strojů,
přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

11. Poddodavatelé
11.1.

Podmínky, za kterých je možné pověřit realizací díla jinou osobu

11.1.1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele)
V tomto případě však Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo
prováděl sám.
11.1.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech

Strana 19 z 21

povinností vyplývajících Zhotoviteli ze smlouvy o dílo.

11.2.

Doklady nezbytné-k předání a převzetí díla
11.2.1. Zhotovitel j e povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto
doklady:
a) Tři vyhotovení projektové dokumentace skutečného stavu provedení díla v listinné
podobě a l vyhotovení na USB nosiči,
b) Zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,
0) Zápisy a výsledky předepsaných měření,
(1) Zápisy a výsledky 0 vyzkoušení smontovaného zaříZení, o provedených revizních a
provozních zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové
nádoby, komíny apod.),
e) Zápisy a výsledky 0 prověření prací a konstrukci zakrytých'v průběhu prací
Í)

Seznam strojů. a Zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy,
návody k obsluze a údržbě V českém jazyce,

g) Stavební deník (případně deníky) a deník(y) víceprací.

12. Záruka za jakost díla
12.1.

Odpovědnost za vady díla
12.1.1. Zhotovitel odpovídá za vady,jež má dílo v době jeho předáníadáleodpov1da za vady
díla zjištěné v záruční době.
12. 1.2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla po jeho předání Objednateli, jestlize tytovady byly
způsobeny Objednatelem třetí osobou nebo vyšší moci.

12.2.

Délka záruční doby.
12.2. 1. Požadovaná minimální doba záruky je stanovena V delce nun 60 měsíců od
protokolámího předání a převzetí dila bez vad a nedodělků.
,
12.2.2. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět dílaužívat pro
vady díla, za které zhotovitel odpovídá
12.2.3. Pro ty části díla, které byly V důsledku oprávněné reklamace ObjednateleiZhotovitelem
opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

12.3.

Způsob uplatnění reklamace
12.3.1. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace
odeslaná Objednatelem V posledni den záruční lhůty se považuje za Včas uplatněnou.

13. Změna smlouvy
13.1.

Forma změny smlouvy
13.1.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami
oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi

zmocněnými.
13.1.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle
pořadového čísla příslušné změny smlouvy.
13.1.3. Zápisy ve Stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou případně
sloužit jako podklad pro vypracování příslušných dodatků ke smlouvě.
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13.1.4. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu formou písenmého dodatku ke
smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se knávrhu vyjádřit nejpozději do patnácti
dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku.
13.2.

Převod práv a povinnosti ze smlouvy
13.2.1. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývají
cí na
jinou osobu pouze s písemným souhlasem Objednatele.
13.2.2. Tyto VOP tvoří nedílnou přílohu smlouvy o dílo a pouze upravují náležitosti ve
smlouvě
o dílo nespecifikované. Pokud se vyskytne rozpor mezi těmito ujednáními, za přednostní
se považuje vždy smlouva o dílo.

Za objednatele:
Za zhotovitele:
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301010
VON

801009

Obiekt

ASPE 9

Soupis objektů s DPH

Uiíce K Jezírku
Ulice U Pejřa'rny
Vedlejší a ostatní náklady

Varianta:ZR - Základní řešení

Popis

Odbytové cena:
OC+DPH:
OC
1 125 742,30
2 637 581,67
130 000,00

3 893 323.97
4 710 922,05
DPH

Stavba:1'[12600 - TV Libuš - Komunikace Libuš III, rekonst
rukce komunikací v lokalitě na Močále - západ

Firma: Pontex

236 405,90
553 892,18
27 300,00

1 362 148,20
3 191 473,85
157 300,00

OC+DPH

Sazba 1
Sazba 2
Sazba 3

O
15
21

201 7_OTS KP

201 7_OTS KP

201 7_OTS KP

201 7_OTS KP

(O

|\

CO

113138

11201

11130

014201

014102

014102

014102

014102

1 13328

201 7_OTSKP

L0

10 2017_0TSKP

201 7_OTSKP

V

[113188

201 7_OTS KP

(")

912017 OTSKP

201 7_OTS KP

0

3

2

N

L

1

Kód

polozkv

cenová

soustava

1712600
801009
$01009

4

Varianta
položky

Firma: Pontex
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba '
číslo a název SO:
číslo a název rozpočtu:

ASPE 9

‘—

5

Název položky

ODSTRAN PODKL ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM
vč. odvozu a uložení na skládku

vozovka 0,1 *62,5*5,0=31 .250 [A]
[ODSTRANENI KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 20KM
chodník 0,06*(6,0+9,0)=0.900 [A]

ODSTRANÉNÍ KRYTU ZPEVNÉNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM
vč. uložení na skládku

1=1.000 [A]

KÁCENI STROMU D KMENE DO 0,5M S ODSTRANÉNÍM PAREZU
vč. odvozu, uložení na skládku

drny podél plotů 62.5*0.3*2+5*8=77.500 [A]

SEJMUTÍDRNU
u. 0,2m

Zemní práce

Všeobecné konstrukce a práce

POPLATKY ZA ZEMNIK - ZEMINA
nákup ornice
0,15’170,7=25,605 [A]

stromy[pol. č. 11201) 0,9*4,0*3,14"0,25"0,25=0.707 [A]

POPLATKY ZA SKLADKU
živice
odstranění krytu (pol. č. 113138) 2,3*31.25=71.875 [A]
POPLATKY ZA SKLADKU
dřevo

zámková dlažba (1101.6. 113188) 0,900*2,3=2.070 [A]

prostý beton

Celkem: A+B+C+D=958.396 [E]
POPLATKY ZA SKLÁDKU

trativody(po|. č. 212635) 2,0*O,3*0,4*62,7=15.048 [D]

zemina, kamenivo, kameny
odstranéni podklad. vrstev (pol. č. 113328) 2,0‘171,589=343.178 [A]
drn (pol. č. 11130) 1,8'77,5=139.500 [B]
odkop pro vozovku (pol. č. 123738) 2,0*230,335=460.670 [C]

POPLATKY ZA SKLADKU

Všeobecné konstrukce a práce

Ulice K Jezírku

M3

[M3

M3

KUS

M2

M3

6

jednotka

TV Libuš - Komunikace Libuš III, rekonstrukce komunikací
v lokalitě na Močále - západ
Ulice K Jezírku

I

171,589

0,900]

31,250

1,000

77,500

25,605

0,707

71.875

2,070

958,396

Počet
jednotek
7

55,00

250,00

370,00

300,00

100,00

160,00

450 ,00

480,00]

900,00

6 545,00

8

77 215,05

432,00]

28 125,00

6 545,00

4 262,50

181 775,70

6 401,25

261,59

21 562,50

207,00

153 343,36

CENA
jednotková
celkem

1312017 OTSKP

1412017 OTS KP

1512017 OTS KP

1612017 OTSKP

1712017

1812017 OTSKP

1912017 OTSKP

1

1

1

1

1

1

1

118471

118472

2412017 OTSKP

2512017 OTSKP

118462

11 8461

1

OTS KP

L 2212017

11 8242

2312017 OTSKP

OTS KP

2112017

1

11 8232

118110

117581

117180

117180

117120

1125738

1123738

1113764

11353

1

OTS KP

1:2012017

OTSKP

1212017 OTSKP

L

11 2017_OTSKP

16

1a

Celkem: A+B=70.700 1C1
FOŠETŘENí MULČOVÁNÍ
70,70=70.700 [A]
IOŠETRENÍ DŘEVIN VE SKUPINACH
keře 80:60.000 [A]
IOŠETŘENI DŘEVIN SOLITERNÍCH
5:5.000 [A]

stromy 5*3,14*2*2/4=15.700 [B]

Celkem: A+B=100.000 [C]
1MULCOVANI .
keře 55,0*1,0=55.000 [A]

odečet mulčování (pol. č. 18461) -70,700=-70.700 [B]

170,7=170.700 [A]

[ZALOZEN FTRAVNIKU HYDROOSEVEM NA ORNICI

170 .7=170.700 1A]

]ROZPROSTŘENÍ ORNICE v ROVINE v TL DO 015114

pláň 343,6+0,35*130,6+58,3+58,4=506.010 [B]
Celkem: A+e=849.610 101

parapíáň 343,6=343.600 [A]

[ULOŽENÍ SYPANINY DO NASYPU z NAKUPOVANÝCH MATERIALÚ
výměna AZ 343,6*O,5=171.800 1A1
1OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTÚ z NAKUPOVANYCH MATERIÁLU
7,6‘1,4*(0.22+0,15+0,31—0.43*1,4*7,6-7,6*3,14*0,11011:2265 [A]
[ÚPRAVA PLÁNÉ SE ZHUTNÉNÍM v HORNINĚ TŘ. 1

Celkem: A+B+C=39.404 [D]

Dosypávky 0.13*(55.4+14)=9.022 [C]

Odečtení obsypu a obetonování přípojek —(4,575+2,265)=—6.840 [B]

2*3.14*0.25*0.25*1.5)+OA75*O.5*(34+38)+(21.03—7.58*0.65*1.4—7.58*0.95*1.4)=37.222 [A]

Násyp, uliční vpusti, nopová folie, přípojky (2*1.3*1.3*2—

1ULOZENISYPAN|NY DO NASYPÚ z NAKUPOVANYCH MATERIÁLU

odkop pro vozovku (po. č. 1237381 58,535+171,8=230.335 [A]

1WKOPAVKY ZE ZEMNÍKÚ A SKLADEK TR. 1, oovoz DO 20KM
ornice 0,15*17o,7=25.605 1A1
1ULOŽENÍ SYPANINY DO NASYPÚ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNÉNI

Výkop, uv, nopova folie, pripojky
1.4*1.89*(1.45+2.46)/2+1.4‘569’11.45+2.531/2+2*1.3*1.3*2+(34+48)*O.75*05:58.5
35 [A]
výměna AZ 343,6*0,5=171.800 [B]
Celkem: A+B=230.335 [C]

10DKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR, |, ODVOZ DO 20KM

napojení nové vozovky 5,8'=5.800 1A1

[FREZOVANI DRAŽKY PRUŘEZU DO 400MM2 v ASFALTOVÉ VOZOVCE

vč. odvozu a uložení na místo určené investorem
žulový obrubník 6,0=6.000 [A]

ODSTRANÉNÍ CHODNÍKOVYCH KAMENNYCH OBRUBNÍKÚ

odtěženl' podklad. vrstev 312.5*(0.45-0.1)+116,7*0,3+(642,72-312,5
-77,5116,71*0,2=171.589 [A]

1KUS

1M2

1M2

1M2

1M2

1M2

1M2

1M3

1M3

1M3

1M3

1M3

1M3

[M

5,0001

80,0001

70,7001

70,7001

100.0001

170,7001

849,6101

2.2651

171 ,8001

39,4041

230,3351

25,6051

230,3351

5.8001

6,000

53,901

42,601

31,001

96,601

19,321

24,151

45,001

520 .001

75,001

250,001

20,001

160,001

160,001

80,001

500,00

269%

3 408,001

2 191 .70

6 829,621

1 932.001

412251

36 232m

1 177,801

12 885W

9 851 ,001

4 606,701

4 096,8ﬂ

36 853,601

464m

3 000,00

21 2635

56333

56333

56335

572123

572214

574B34

574C66

1582611

1582615

58261 8

30 2017_OTSKP

31 2017_OTSKP

32 2017_OTSKP

33 2017_OTSKP

34 2017_OTSKP

35 2017_OTSKP

36 2017_OTSKP

37 2017_OTSKP

L 3812017 OTSKP

3912017 OTSKP

40 2017_0TSKP

L

vjezd 4,6=4.600 [A]

M2

1M2

KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZAMKEM ŠEDÝCH RELIEF TL 80MM DO LOŽE Z KAM

1M2

chodník 51 7=51. 7001A]
[KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZAMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM
vjezdy 53,8:53.800 [A1

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

[M3

KUS

KUS

[KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZAMKEM ŠEDYCH TL 50MM DO LOŽE Z KAM

ACL 16+ - asfaltové pojivo 50/70
vozovka 343 ,6=343.600 [A]

ASFALTOVY BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 163 TL. 70MM

ACO 11+ — asfaltové pojivo PmB 45/80-60
vozovka 343,6=343.600[A1

ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM

Pl-CF‘ - modifikovaná asf. emulze 0,6kglm2
vozovka 343,6=343.6001A1
SPOJOVACI POSTŘIKZ MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2
PS—CP- modifikovaná asf. emulze O ,35kg/m2
vozovka 343, 6= 343 600 [A]

VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM
ŠDa tl. min. 0.20m
vozovka 343.6+0.35*130.6=389,310 [A]
chodník 51 ,7+6,6=58.300 [8]
Celkem: A+B=447.610 [C]
lNFlLTRAČNl POSTŘIKZ EMULZE DO 1,0KG/M2

vjezd 2*(53,8+4,61:1 16.800 [A]

VOZOVKOVE VRSTVY ZE ŠTÉRKODRTI TL. DO 150MM
ŠDa tI. min. 0,12

vozovka 343,6=343.600 1A1

ŠDa tl. 0,14m

VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM

Komunikace

Základy

kompletní
62,5=62.500 [A]

TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RYHA TŘI

trativod pod přípojkou 7,6=7.600 1A1

2912017 OTSKP

1

Základy
[TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO SOMM, RYHA TŘI

2
1212615

3x zalití vodou 3*(0,01*80+O,1*5)=3.900 [A]

5:5.0001A1
1ZALEvANl VODOU

PODCHOZÍ ws MIN 2, 2M

VYSAZOVÁNÍ STROMÚ LISTNATYCH v KONTEJNERU OBVOD KMENE DO 12CM,

80:80.000 [A1

Zemní práce

118600

VYSAZOVÁNI KEŘU LISTNATYCH BEZ BALU VČETNE VYKOPU JAMKY

vč. zálivky

1

2812017 OTSKP

184B23

27 2017_OTSKP

1

1 84A2

26 2017_OTSKP

1

I

4,600

53,800]

51,700]

343,600

343,600

343,600

343,600

447,610

116,800

343,600

62,500

7,600]

3,9001

5,000

80,000

430,50

504,001

399,001

539,00

330,00

33,00

33,00

167,00

89,00

103,00

330,00

240,001

437,00]

6 500,00

89,70

1 980,30

27115W

20 628,30]

185 200,40

113 388,00

11 338,80

11 338,80

74 750,87

10 395,20

35 390,80

22 449.00

20 625,00

1 824,00

287 880,43

1 704,301

32 500,00

7 176,00

189923

1899522

1_4612017 OTSKP

4712017 OTSKP

914123

914129

49 2017_OTSKP

50 2017_OTSKP

5 201 7_OTS KP

914131

914122

48 201740TSKP

9

8

189921

4512017 OTSKP

1

1

189712

4412017 OTSKP

1

7

1711137

L 4312017 OTSKP

4212017 OTSKP

7

5

158261A

8
187434

1

4112017 OTSKP

‘—

42*1=42,000 [A]

Celkem: A+B+C+D=252.000 1E]
DOPRAVleZNAČKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TŘ 2 - DODAVKA A
MONTÁŽ
P4 1=1.000 [A]

E13 42*3=126.000 [D]

BZ4b 42*1=42.000 [C]

B24a 42*1=42.000 [B]

B1

DIO

DOPRAV ZNAČKY ZAKLAD VEL OCEL FOLIE TŘ 1 - NÁJEMNE

B1 1=1.000[A1
1324a 1=1.000 [B]
32413 1:1.000 [C]
E13 3:3.000 [D]
Celkem: A+B+C+D=6.000 [EJ

DIO

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TŘ 1 - DEMONTAZ

B1 1=1.000 [A]
824a 1:1.000 [B]
8240 1:1.000 [C]
E13 3:3.000 [D]
Celkem: A+B+C+D=6.000 1E1

DIO

DOPRAVNIZNACKY ZÁKLADNÍ VELIKOST! OCELOVÉ FOLIE TŘ 1 - MONﬁz s
PREMÍSTĚNÍM

Ostatní konstrukce a práce

Potrubí

3=3.000 [Al
[OBETONOVANI POTRUBÍ z PROSTEHO BETONU DO 012/151515)
0,43*1,4*7,6=4.575 [A]

IVYSKOVÁ UPRAVA KRYCICH HRNCL'J

[POTRUBI z TRUB PLASTOVYCH ODPADNÍCH DN DO 200MM
přípojky k UV 1,9+5,7=7.600 [A1
IVPUST KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ z BETONOVYCH D1LCL'J
2=2.ooo [A1
[VYŠKOVÁ UPRAVA POKLOPÚ
5:5.000 [A]

Potrubí

Přidružené stavební výroba

[IZOLACE BEZN KONSTR PROTI VOL STÉK VODĚ Z PE FOLIÍ
nopová folie (34+48)*0.75=61.500 [A]

Přidružená stavební výroba

Komunikace

]KRYTY z BETON DLAZDIC SE ZAMKEM BAREV RELIEF TL 60MM D0 LOŽE z
KAM
chodník 6,6=6.600 [A] '

KUS

KSDEN

KUS

KUS

1M3

IKUS

]KUS

1Kus

IM

1 M2

1M2

1,000

252,000

6,000

6,000

4,5751

3,0001

5,0001

2,0001

7,6001

61,5001

6,6001

429,00

16,50

33,00

154,00

2 200,001

1 000,001

1 500,001

10 000,001

560,001

320,001

682,50]

429,00

4 158,00

198,00

924,00

44 821,00

10 065,001

3 000,001

7 500,001

20 000,001

4 256W

19 680.00

19 680,001

495 031,17

4 504,50

1931314

96687

6512017 OTSKP

66 20‘17_OTSKF|

1

Ostatni ve výkazu nespecifikované práce

9

1919112

6412017 OTSKP

L

917224

62 201740TSKP

191782

917223

51 2017—0TSKP

6312017 OTSKP

1916319

1

1

[

6012017 OTSKP

1916312

5812017 OTSKP

1916313

1916129

5912017 OTSKP

1

1916123

É 5612017 OTSKP
r
5712017 OTSKP
[

L

1

916122

55 2017_OTSKP

1

1

1

1

1

1

1

1915211

5412017 OTSKP

1

L

1915111

5312017 OTSKP

914133

1

52 2017_OTSKP

Celkem

MQnépréce‘celkem
Celkem

Vícepráce
Vicepráce celkem
Méněpráce .

Celkem
“

Ostatní konstrukce a práce

'4=4.000 [A]

kompletní vč. odvozu, uložení a poplatku za skládku

VYBOURANÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH

napojeni nové vozovky 5,8=5.800 [A]

]TESNENÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRÚŘ DO 400MM2

stávající vozovka 5,8=5.80.0 [A]

122.4+2*1.7+14.5=140.300 [A1
JVYŠKOVA ÚPRAVA OBRUBNIKU KAMENNYCH
2*3,0=6.000 [A]
[ŘEZÁNÍASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM

Betonový obrubník ABO 2-15 do betonového lože s opěrou z betonu C25/3 XF3
0

1+2,2+2,3=5.500 1A1
SILNICNI A CHODNIKOVÉ OBRUBY z BETONOVYCH OBRUBNÍKÚ ŠíR 150MM

Betonový obrubník T10 do betonového lože s opěrou z betonu 025/30 XF3

1:1.000 1A1
1DOPRAv SVĚTLO VÝSTRAZ SOUPRAVA 3KS . DEMONTAŽ
1=1.000 [A]
[DOPRAV SVĚTLO VYSTRAŽ SOUPRAvA 3K8 -_h_1AgE_|v1_r_\|_E
42*1=42.000 1A1
„
__
[DOPRAVNI ZÁBRANY 22 s FOLIÍ TŘ 1 - MONTAŽ s PRESUNEM
1:1.000 1A1
1DOPRAVNI ZABRANY 22 s FOLIi TŘ 1 - DEMONTÁŽ
1:1.000 1A1
DOPRAVNI ZABRANY z2 - NÁJEMNÉ
42*1=42.000 TA;
„
SILNICNI A CHODNÍKOVÉ OBRUBY z BETONOVYCH OBRUBNÍKU ŠÍR 100MM

BĚPRAV SVĚTLO VYSTRAZ SOUPRAVA 3K8 - MONTÁŽ S PŘESUNEM

odstranění stávající P4 1=1.000 [A1
[VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODAVKA A POKLÁDKA
v7a 11,0=11,000 [A]
IVODOROVNE DOPRAVNI ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODAVKA A POKLADKA
V7a 11,0=11.000[A1,

Bgzlšcmí ZNAČKY ZÁKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 2 - DEMONTÁ
Ž

KUS

IM

1M

1M

M

M

]KSDEN

[KUS

JKUS

jKSDEN

1KUS

KUS

1M2

1M2

KUS

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4,000

5,8001

5,8001

6,0001

140,300

5,500

42,0001

1,0001

1,0001

42,0001

1,0001

„ma

11,0001

11,0001

1,000

1 000,00

70,001

70,001

300,001

290,00

260,00

19,801

30,801

92,401

214,501

165,001

1 287,00

506,001

145,201

88,00

1 125 742,30

0,00
9500

0,00
,

1125 742,30

73 105,00

4000.00

406W

406,001

1 som

40 687,00

___—J

1 430,00

831,601

30m

92,40

9 009.001

16mm

1 287,00

5 566m

1 597,20

88.00

|

1

1113188

113328

2017_OTSKP

2017_OTSKP

201740TSKP

(*)

<?“

LD

(D

|\

812017 OTSKP

D7

2017_OTSKP

113138

2017_OTSKP

N

.
„
5

Nazev polozky

.

-

ODSTRAN PODKL ŽPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAM’ENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM
vč. odvozu a uložení na skládku

Celkem: A+B=2.336 [CI

0,1 *629,8=62.980 [A]
[ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNYCH PLOCH z DLAŽDIC, ODVOZ DO 20KM
chodník 0,06*—16,0=0.960 [A]
vjezd 0,08*17,2=1.376 [B]

vč. uloženi na skládku

ODSTRANENI' KRYTU ZPEVNÉNÝCH PLOCH s As FALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM

238.3=238.300 [Al

tl. 0,2m

Zemní práce

SEJMUTI DRNU

0,15*301,2=45.180 [A]
Všeobecné konstrukce a práce

nákup ornice

POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA

živice
odstranění krylu (pol. č. 113138) 2,3*62,98=144.854 [A]

POPLATKY ZA SKLADKU

železobeton, předpiatý beton
silniční panely (pol. č. 11346) 2,6*0,18*367,4=171.943 [A]

POPLATKY ZA SKLADKU

Celkem: A+B=6.246 [C]

obruby (pol. č. 113524) 0,084*10,4=0.874 [B]

dlažba (pol. č. 113188) 2,3*2,336=5.373 [A]

prostý beton

POPLATKY ZA SKLÁDKU

Celkem: A+B+C+D=2 247286115)

drn (pol. č. 11130) 1.8*238,3=428.940 [B]
odkop (pol. č. 123738) 2,0*543,52=1 087.040 [C]
trativod (pol. č. 212635) 2,0*127,0*0,3*0,4=30.480 [D]

podkladní vrstvy (pol. č. 113328) 2,0‘350,413=700.826 [A]

zemina, kamenivo, kameny

Všeobecné konstrukce a práce
POPLATKY ZA SKLADKU

1

d

c

b

a

4

položky

Varianta

M3

[M3

M3

M2,

M3

T

T

T

T

6

Jednotka

.

TV Libuš - Komunikace Libuš III, rekonstrukce komunikací v lokalitě na Močále - západ
Ulice U Pejřárny
Ulice U Pejřámy

11130

0

014201

014102

014102

014102

014102

2017’40TSKFJ

2017_OTSKP

3

2

0

Kód

položky

cenová

soustava

2017_OTSKP

|.

Poř.

č.

1712600
301010
$01010

Firma: Pontex
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :
číslo a název SO:
číslo a název rozpočtu:

ASPE 9

‘—

]

Počet

350,413

2.336]

„ 62,980

233,300

45,180

144,854

171,943

6,247

.2 247,286

7

iednotek '

CENA
8

450,00

480,001

900,00

55,00

250,00

300,00

170,00

100,00

160,00

|eantk0Vá

157 685,85

1 121 ,28]

5608200

13 106,50

444 171.97

11 295,00

43 456,20

29 230,31

624,70

359 565,76

9

celkem

117180

117581

118110

118242

11 8461

118462

11 8472

11 84A2

1312017 OTSKP

1412017 OTSKP

1512017 OTSKP

1612017 OTSKP

1712017 OTSKP

2012017 OTSKP

2112017 OTSKP

2412017 OTSKP

2512017 OTSKP

1

1

1

1

L

L

É 2212017 OTSKP

2312017 OTSKP

1

1_ 1612017 OTSKP

1912017 OTSKP

L

L

L

118232

117180

117120

1125738

1123738

1113764

1212017 OTSKP

L

1113524

1112017 OTSKP

11346

1

10 2017_OTSKP

lb

, '
'

[ROZPROSTŘENI ORNICE v ROVINĚ v TL DO 0,15M
301 2:301 .200 [A]
=
[ZALOŽENÍ TRAVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI
301 ,2=301.200 [A]
odečet mulčování (pol, č. 18461) .-18'3,14*2*2/4=—56.520 [B]
Celkem: A+B=244.680 [C]
[MULČOVÁNÍ
„
(13+5)*3,‘14*2*2/4=56.520 [A1
[OŠETŘENÍ MULČOVANI
56.52=56.520 1A1
lOŠETŘENÍ DŘEVIN SOLITERNÍCH
13+5=18.000 1A1 - .
'
IWSAZOVANI' KEŘÚ LISTNATÝCH BEZ BALU VČETNE VYKOPU JAMKY
5:5.000 [A]

parapláň 823,9=823,900_[B]
Celkem: A+B=2 094.880 1C1

dosypávka 258,0*0,15=38.700 [C]
Celkem: A+B+C=89.726 [D]
[ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPÚ z NAKU POVANÝCH MATERIALU
výměna AZ 823,9*0,5=411.95o 1A1
[OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTÚ z NAKUPOVANYCH MATERIÁLÚ
37,0*1,4*(0,22+0,15+0,3)—0,43*1,4*37,0-37,0*3,14*0,11*O,11=11.026 [A]
lUPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM v HORNINE TŘ. l
pláň 823.88+0.35*258+237.2+102.3+10.5+6.8=1 270.980 [A]

Odečtení obsypu a obetonování přípojek -(11,026+22,274)=-33.300 [B]

4*3.14*0.3*0.3*1.45+(58+33+10)*0.5*0.75+1.4*25.67*(1.45+1.83)l2+1.4*5.12*(1 45+1.83)/2+
1.4*3.5*(1.45+2.42)/2-(25.67+5.12+3.51*0.95*14:84.326 [A]

zásyp UV, přípojky, nopová folie 4*1.3*1.3'2-

ornice 0,1 51301 2:45.180 [A]
[ULOŽENÍ SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNÉNI
odkop (1301.6. 123738) 543,52=543.5201A1
IULOZENI SYPANINY DO NÁSYPÚ z NAKUPOVANYCH MATERIALÚ

IWKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLÁDEK TŘ. |, oovoz D0 20KM

4*1.3*‘1.3*2+(58+33+10)*0.5*O.75+1.4*25.67*(1.45+1.83)/2+1.4*5.12*(1.45+1.83)/2+1.4*3.5*(
1.45+2.42)/2=131.570 [8]
Celkem: A+B=543.520 1C1

výkop UV, přípojka, nopová folie

IODKOP PRO 'SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TŘ. 1, onvoz DO 2OKM
odkop AZ 823,9*O,5=411.950 [A]

IKUS

[KUS

1M2

IM2

1M2

1M2

1M2

1M3

1M3

1M3

1M3

1M3

1M3

1M

2,7+4,2+3,5=10.400 1A1
1FREzovANI DRAŽKY PRÚŘEZU DO 400MM2 v ASFALTOVÉ VOZOVCE
napojení nové vozovky 6,4=6.400 1A1

1M

JODSTRANÉNÍ CHODNÍKOVYCH OBRUBNÍKÚ BETONOVYCH, ODVOZ DO SKM

0,18*367,4=66.132 1A1

ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČ DÍLCÚ (PANELÚ) VČET PODKL M3

(823,9*0,45+237,2*0,3+102,3*0,36+10,5*0,3+6,8*0,36+301,2*0,15)(629,8*0,1+367,4*0,18+238,3*0,2+16,0*0,06+17,2*0,081=350.413 [A]

5,0001

18,0001

56,520]

56,5201

244,6801

301,200]

2 094,8801

11,0261

411,950]

89,7261

543.5201

45,1801

543.5201

6,4001

10,4001

66,132

89,701

53,901

31,001

96,601

19,321

24,151

45,001

520,001

75,001

250,001

20,001

160,001

160,001

80,001

130,001

2 700,00

448,5ﬂ

970,2ﬁ

1 752,121

5 459.831

4 727,221

7 273,981

94 269,60

5 733,51

30 896,25]

22 431,50

10 870,40

7 228,801

86 963,701

512,001

1 352W]

178 556,40

2
1212615

212635

56333

2812017 OTSKP

29 2017_OTSKP

30 2017_OTSKP

56335

572123

57221 4

574834

574C66

32 201 7_OTS KP

33 2017_OTSKP

34 2017_OTSKP

35 2017_OTSKP

36 201 7_OTS KP

58261 8

158261A

3812017 OTSKP

39 2017_OTSKP

1

L 4012017 OTSKP

5

1582615

3712017 OTSKP

1582611

56333

201 7_OTS KP

3

1

1

118600

2712017 OTSKP

1

184823

26 2017_OTSKP

‘—

Komunikace

chodníky 10,5=10.500 [A]

IKRYTY z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOZE z KAM

vjezdy 9856.800 [A]

KRYTY z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH RELIEF TL 80MM DO LOŽE z KAM

chodník 237,2=237.200 [A1
IKRYTY z BETON DLAŽDIC SE ZAMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE z KAM
vjezdy 102,3=102.300 [A1

IKRYTY z BETON DLAŽDIC SE ZAMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOZE z KAM

Vozovka 823,9=823.900 [A]

vozovka 823,9=823.900[A1
ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTW MODIFIK ACO11+, 11S TL. 40MM
ACO 11+ - asfaltové pojivo PmB 45/80-60
vozovka 823,9=823.900 [A]
ASFALTOW BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 168 TL. 70MM
ACL 16+ - asfaltové pojivo 50/70

PS-CP - modifikovaná asf. emulze 0,35kg/rn2

SPOJOVACI POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 ,

vozovka 823,9=823.900 [A]

Pl-CP - modifikovaná asf. emulze 0,6kg/m2

INFILTRAČNÍ POSTŘIK z EMULZE DO1,0KG/M2

vozovka 823,9+0,35*2_58,0=914„200 [A]
chodníky 247,7=247.700 [B]
Celkem: A+B=1 161.9001C1

ŠDa tI. min. 0.20m

vozovxovE VRSTW ZE ŠTERKODRTI TL. DO 250MM

vjezdy 2*(102,3+6,81:218200 [A]

VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM
ŠDa tl. min. 0,12

vozovka 823,9=823.900 [A1

ŠDa 11. 0,14m

VOZOVKOVE VRSTVY ZE ŠTÉRKODRTI TL. DO 150MM

Komunikace

Základy

kompletní
127,0=127.000 [A]

TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RYHA TŘ |

lrativod pod přípojkou 37,0=37.000 1A1

[TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO BOMM, RYHA TŘI

Základy

Zemní práce

3x zalití vodou 3*(0,01*5+0,1*13)=4.050 [A]

13:13.000 [A]
1ZALEVAN1 VODOU

WSAZOVANI STROMU LISTNATYCH v KONTEJNERU OBVOD KMENE DO 120M,
PODCHOZI VÝŠ MIN 2,2M

1M2

M2

1le

1M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

[M

1M3

KUS

]

|

1

1

10,5001

6,800

102.3001

237,2001

823,900

823,900

823,900

823,900

1 161,900

218,200

823,900

127,000

37,0001

4,0501

13,000

682,501

430,50

504,001

399,001

462,00

291,50

22,00

22,00

167,00

89,00

103.00

330,00

240,001

437,001

6 500,00

1 111 674,70

7 166.25]

2 927,40

51 559,201

94 642%]

380 641,80

240 166,85

18 125,80

18 125,80

194 037,30

19 419,80

84 861,70

50 790,00

41 910,00

8 880,701

774 311,00

1 769,851

84 500,00

7

189923

1899522

L 45@17 OTSKP

]

914122

914123

914129

914131

48 2017—0TSKP

49 2017_0TSKP

50 2017~OTSKP

9

&

47 2017_0TSKP

46]2017 OTSKP

189921

4412017 OTSKP

]

189712

43]2017 OTSKP

]

187434

4212017 OTSKP

1

1

1

1

Celkem: A+B=2.000 [C]
vč. 1 sloupku

KUS

KSDEN

KUS

B1 1=1.000 [A]
1324a 1=1.000 [B]
13240 1=1.000 [C]
E13 3=3.000 [D]
Celkem: A+B+C+O=60001E1
3%va ZNAČKY ZAKLAD VEL OCEL FČL'E TŘ 1 ' NÁJEMNÉ
B1 42*1=42,000 [A]
324a 42*1=42.000 [B]
BZ4b 42*1=42.000 [C]
E13 42*3=1-26.000 [D]
Celkem: A+VB+C+D=252.OOO [E] .
DOPRAyNI ZNAČKY ZÁKLADNI VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TŘ 2 - DODAVKA A
MONTAZ P4 1=1.000 [A]
lP10a 1=1.000 [B]

KUS

DIO
B1 1:1.000 [A]
8243 1=1.000 [B]
824b 1=1.000 [C]
E13 _3=3.000 [D]
Celkem: A+_B+C+D=8.ooo [E]
[DJIÍIDPRAVNI ZNAČKY ZAKLADNFVELIKOSTI OCELOVE FOLIE TŘ 1 - DEMONTAZ

[M3

]KUS

[KUS

[Kus

1M

1M2

Ostatní konstrukce ayráce
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLADNT VELIKOSTI OCELOVE FóLIE TŘ 1 - MONTAŽ s
PŘEMÍSTĚNÍM

]POTRUBI z TRUB PLASTOVYCH ODPADNICH DN DO 200MM
přípojky 26+6+4+1=37.000 [A]
IVPUST KANALIZACNI ULIČNI KOMPLETNÍ z BETONOVYCH DILCÚ
4,0=4.000 [A]
[VYŠKOVA UPRAVA POKLOPÚ
3,0=3.000 [A]
[VYŠKOVA UPRAVA KRYCICH HRNCÚ
6,0=6.000 [A]
[OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ z PROSTEHO BETONU DO 012/15 [1315)
o,43*1,4*37,0=22.274 [A]
Potrubí

Potrubí

nopová folie (58+33+10)*0.75=75.750 [A]

8

1

Přidružená stavební výroba

IIZOLACE BEZN KONSTR PROTI VOL STÉK VODĚ 2 PE FOLII
Přidružené stavební výroba

1

7

1711137

[

F 4112017 OTSKP

]

1

1

1

1

1

2,000

252,000

6000

6,000

22,274]

6,0001

3,000]

4,000]

3.7.0001

75,7501

429,00

16,50

3300

154,00

2 200,00]

1 000,00]

1 500,00]

10 000,00]

560,00|

320,001

858,00

4158.00

198,00

924,00

120 222.30

49 002,80]

6 000,00]

4 500,00]

40 000,00]

20 720,00]

24 240,00

24 240,00]

1915123

1916129

1916312

1916313

1916319 „

5512017 OTSKP

5612017 OTSKP

5712017 OTSKP

1

1

L

Ř 5812017 OTSKP

1: 5912017 OTSKP

1931314

96687

6412017 OTSKP

65 2017_OTSKP

1

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

9

1919112

6312017 OTSKF‘

L

191762

917224

6212017 OTSKP

6 2017_OTSKP

1

[

917223

916122

54 2017_OTSKP

F

60 2017_OTSKP

1915211

5312017 OTSKP

'

1915111

5212017 OTSKP

1

914133

51 2017_OTSKP

‘—

1

1

1

1

:

1

1

1

1

1

1

1

Celkem

Vícepi'áce celkem
Méněpráce
Méněpťáce celkem

Víceplqáce, _

Celkem

Ostatní konstrukce a práce

3:3.000 [A]

kompletní vč. odvozu, uložení a poplatku za skládku

VYBOURANI ULIČNÍCH VPUSTI KOMPLETNÍCH

napojení nové vozovky 6,4=6.400 [A]

ITÉSNĚNÍ DlLATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRUR DO 400MM2

stávající vozovka 6,4=6.400 1A1

[REzANI' ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM

253,7=253.700 1A1
1WSKOVA UPRAVA OBRUBNÍKÚ KAMENNÝCH
2*3=6,000 [A]

_

Betonový obrubník ABO 2—15 do betonového lože s opěrou z betonu 025/30 XF3

2„7*2+2.6*2+4.7+1„5+1.4+9.2+4.2+2.7=25.300 1A1
SILNIČNÍ A CHODNÍKOVE OBRUBYZ BETONOVYCH OBRUBNIKÚ ŠÍŘ 150MM

Betonový obrubník T10 do betonového lože s opěrou z betonu C25/30 XF3

1:1.000 [A1
*
1DOPRAV SVĚTLO WSTRAZ SOUPRAVA 3K5 - DEMONTAZ
1=1.000 1A1
IDOPRAV SVĚTLO VYSTRAZ SOUPRAVA 3ks - NAJ_E_MNE
42*1=42.000 1A1
___ A
[DOPRAVNIZABRANY 22 s FOLII TR 1 - MONTAŽ. 5335501915111
„
1:1.000 1A1
__
IDOPRAVNI ZABRANY 22 s FCM TR1 - DEMONIAZ
1=1.000 IA‘.
[DOPRAVNI ZABRANY 22 — NÁJEMNÉ
“
'
42*1=42000 1A1
SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY z BETONOVYCH OBRUBNIKÚ Š1Ř100NIM

IIZ))%PRAV SVĚTLO VYSTRAŽ SOUPRAVA 3K8 - MONTÁŽ S PŘESUNEM

IVODOROVNE DOPRAVNÍ ZNAČENI BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLADKA
V7a 12,0=12.000 1A1
IVODOROVNE DOPRAVNI ZNAČENÍ PLASTEM HLADKE - DODÁVKA A POKLADKA
V7a 12,0=12.000 1A1

vč. 1 sloupku

Celkem: A+B=2.000 [C]

P4 1:1.000 [A]
lP10a 1=1.000 [B]

geogžíšťí ZNAČKY ZÁKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TŘ 2 - DEMONTÁZ

KUS

1M

1M

1M

M

M

[KSDEN

[KUS

1KUS

IKSDEN

1Kus

KUS

1M2

1M2

KUS

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3,000

6,400]

6,4001

6,0001

253,700

28,300

42,0001

1,0001

1,0001

42,0001

1,0001

1,000

12,0001

12,0001

2000

1 000,00

70,001

70,001

300,001

290,00

260,00

19,601

30,601

92,401

214,501

165,001

1 287,00

506,001

145,201

88,00

0,00

0,00.
.
0,00

2637581,67

112 171,20

3 000,00

44m

446,001

1 600,001

73 573,00

7 358,00

831 ,601

30,80

92,401

9 009,00

165,001

1 287,00

6 072,001

1 742,40

176,00

ho.—„wo hne N

ES.—ou

00420R

02711R

02902R

02910R

”910%

02911R

2

3

4

5

6

7

0

Kód
položky
3

0041 OR

cenová
soustava
2

1

Poř.
c. pol.
1

1712600
VON
VON

Varianta
polOŽkv
4

Firma: Pontex
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :
číslo a název SO:
číslo a název rozpočtu:

ASPE 9

Všeobecné konstrukce a práce

,

'

'

Zaměření skutečného stavu po dokončení stavby včza'kresu do katastrální mapy
a je"
digitalizace

OSTATNI POŽADAVKY - GEODETICKE ZAMĚŘENÍ

vytyčení stávajících sítí vč.geodet.zaměření průběhů

OSTATNI POZADAVKY- ZEMĚMĚŘIČSKA MEŘENl

vytyčení obvodu stavby, vč.vyhotoveni vytyčovaclho protokolu stavby,

OSTATNI POŽADAVKY - ZEMĚMERIČSKA MEŘENI

Před a po stavbě

OSTATNI POŽADAVKY - PASPORTIZACE OBJEKTU v

provizorní dopravní značení - kompletní (ozn.stavby)
vč.patních desek, sloupků, kontroly úplnosti během výstabe, včodvozu

OZNAČENl STAVBY

KPL

KPL

KPL

KPL

KPL

KPL

obsahuji zejména náklady na:
- úpravu příslušné dokumentace dle technologických postupů zhotovitel
e a dle při
provádění díla zjištěných skutečnosti
- zpracování Plánu havarijních opatření zařízení staveniště a mechanizace
- zpracováni Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (die
§ 15.
odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky BOZP)
- zpracováni technologických postupů a plánů kontrol
- všechny další nutne činností k řádnému a úplne'mu zhotovení předmětu dila
zřejmé ze zadávací dokumentace nebo místních podmínek

Ostatni naklady

KPL

.
jednotka
6

obsahují zejmena náklady na:
_
- ztížené výrobní podmínky související s umístěním stavby, provozním
i nebo
dopravní i omezeními
- uvedení stavbou dotčených ploch a staveništnl dopravou dotčených
komunikací
do původního nebo projektovaného stavu
- zajištění bezpečnosti při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti
práce a
ochrany životního prostředí
- likvidace přebytečného stavebního materiálu od povídajíctm způsobem
- péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování
- nutný rozsah stavebního pojištění budovaného díla na předmětné stavbě
a
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavateiem třetí osobě
- zajištění bankovních garancí
— všechny další nutné náklady k řádnému a úplnému zhotovení předmětu
díla
zřejmé ze zadávací dokumentace nebo místních podmínek

Vedlejší naklady

,
.
Nazev polozky
5

TV Libuš - Komunikace Libuš Ill, rekonstrukce komunikací v
lokalitě na Močále - západ
Vedlejší a ostatní náklady
Vedlejší a ostatní náklady

1,000

1,000

1,000

1,000

2,000

1,000

1,000

Počet
iednotek
7

13 000,00

15 000,00

15 000,00

5 000,00

6 000,00

15 000.00

6 000,00

13 000,00

15 000,00

15 000,00

5 000,00

12 000,00

15 000,00

6 000,00

CENA
jednotková
celkem
8
9

