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Zvýšenr bezpecnosti dopravy

Smlouva o dílo (dále SoD) c.10/14
Císlo stavby zhotovitele: 21407

uzavrená podle zákona C. 89/2012 Sb. nový obcanský zákoník v platném znení
(dále též "NOZ"), konkrétne ustanoveními § 2586 a následujícími

I. Smluvní strany

Objednatel:
Sídlo:
Statutární orgán:
IC:
DIC:

Obec Podveky
Podveky 54,28506 Sázava
Eva Mottlová, starostka obce
00498572
CZ00498572

Zástupce poverený jednáním ve vecech
a) technických:
b) smluvních:

Ing. Jirí Kejval, projektant
Eva Mottlová, starostka obce

Telefon :
E-mail:

Bankovní spojení:

Zhotovitel:
Sídlo:
Statutární orgán:
IC:
DIC:

+420 327 324 362

obec@podveky.cz
Komercní banka, a.s.; c.b.ú: 18528161/0100

HALKO stavební spolecnost s.r.o.
Nová Ves I, Václavské nám. 28, 28002 Kolín 2
Miloš Konigsmark, Alexandr Hájek Dis.
43090150
CZ43090150

Zástupce poverený jednáním ve vecech
a) technických: Alexandr Hájek Dis.
b) smluvních: Miloš Konigsmark

Telefon:
E-mail:

Bankovní spojení:

+420 321 763 031
halko@halko-sro.cz
CSOB a.s., pobocka Kolín, c.ú.: 1412058/0300

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávnen k cinnostem, které jsou predmetem plnení dle této
smlouvy.

II. Predmet smlouvv

1. Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady a nebezpecí provést pro objednavatele veškeré
cinnosti související s provedením stavebních prací spojených s projektem "Chodníky a
prechody pro chodce podél silnice 11/111 v Podvekách", v rozsahu specifikovaném
projektovou dokumentací, dále touto smlouvou a nabídkovým položkovým rozpoctem
zhotovitele uvedeným v príloze smlouvy, vcetne veškerých souvisejících plnení a prací (dále
jen "dílo").
Projektová dokumentace vypracovaná Ing. Jirím Kejvalem, Nádražní 437, 284 01 Kutná
Hora, IC: 10240675, na CD je nedílnou soucástí a prílohou C. 2 této smlouvy.
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2. Predmetem plnení této smlouvy jsou stavební práce související s výstavbou nového
chodníku a jeho úseku v celkové délce 351,10 m, která bude realizována podél silnice II.
trídy C. 111. Jedná se o silnici v kategorii II. trídy, která je urcena pro dopravu mezi okresy v
trase: Bystrice - Líšno - Struharov - Divišov - prejezd nad dálnicí 01 - Šternov - Ceský
Šternberk - Podveky - napojení na silnici 11/125.V Bystrici se odpojuje od silnice 1/3.
V Divišove se kríží se silnicí 11/113.
Chodníky jsou navrženy v peti úsecích, v celkové délce 351,10 m a šírka chodníku je 1,5 m.
Soucástí stavby jsou i úpravy zálivu a nástupišt autobusových zastávek. Chodníky mají
povrch z asfaltového betonu (krome cásti úseku 1) a jsou lemovány betonovým záhonovým
obrubníkem, zapušteným do úrovne terénu (krome cásti úseku 1). Na místech pro
precházení a u prechodu je chodník zakoncen obrubníkem s výškou 20 mm a varovnými a
signálními pásy ze slepecké dlažby.
Popis díla je dále specifikován v textové a výkresové cásti projektové dokumentace.

3. Dílo bude provedeno rádne, a to zejména v souladu s:
projektovou dokumentací, stavebním povolením, vyjádreními dotcených orgánu,
pokud budou vydána a touto smlouvou,
požadavky objednatele; zhotovíteI je však povinen objednatele upozornit na
nevhodnost jeho požadavku a pokynu, jinak odpovídá za škodu tím zpusobenou,
nabídkovým položkovým rozpoctem zhotovitele, který je prílohou C. 1 této smlouvy,
platnými právními predpisy, zejména z oblasti ochrany životního prostredí,
bezpecnosti práce a v souladu s technickými normami CSN.

4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vcetne všech souvisejících plnení a prací na vlastní
náklady a nebezpecí v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouve a rádne
dokoncené dílo bez vad a nedodelku predat objednateli v termínu uvedeném v cI. III. této
smlouvy.
Dodávkou stavebních prací a konstrukcí se pro úcely této Smlouvy o dílo (dále jen "SoD"
nebo "smlouva") rozumí provedení všech prací, konstrukcí a materiálu nutných k rádnému
provedení díla, provedení všech predepsaných zkoušek, revizí, geodetického zamerení
skutecného provedení díla a zpracování dokumentace skutecného provedení díla (v tištené
forme a ve formátu, jaký si urcí objednatel). Zhotovitel je povinen v rámci predmetu díla
provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je treba trvale nebo docasne
k zahájení, provedení, dokoncení a predání díla, k jeho úspešné kolaudaci a uvedení do
rádného provozu a to bez ohledu na to, zda jsou tyto práce, služby, výkony a dodávky
popsány a uvedeny v Zadávací dokumentaci k verejné zakázce a projektové dokumentaci a
to vcetne prací, dodávek, služeb a výkonu specifikovaných v této smlouve
Použité materiály jsou stanoveny v projektu stavby. Pokud bi se ukázala potreba užít
materiálu jiných, budou podmínky jejich uplatnení projednány samostatne v rámci písemných
dodatku zpracovaných k SoD. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné
,materiály, technologie ci zmeny proti schválenému projektu stavby. Všechny materiály a
výrobky použité na stavbe, musí mít vlastnosti dle § 156 zákona C. 183/2006 Sb., v platném
znení.

5. Zhotovitel se zavazuje, že provedení díla zabezpecí kvalifikovanými odbornými
pracovníky.

6. Zhotovitel zabezpecí na svuj náklad a své nebezpecí i všechna související plnení a práce,
a to zejména:

veškeré související režie, nehmotné dodávky jako jsou napr. vedlejší náklady
zhotovitele související s provedením díla nebo jeho cásti, doprava, energie, mzdové
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príplatky za práce o svátcích, za práce prescas, nepretržitý provoz a podobne, které
vzniknou pri provádení prací zhotovitelem atd.,
veškerá povolení a jiné náležitosti potrebné k užívání verejných ploch dotcených
provádením díla,
potrebná povolení pri prípadném omezení provozu, vcetne dopravního znacení,
bezpecnostní opatrení (ve vztahu k pracovníkum, chodcum, vozidlum, apod.),
odstranení odpadu v souladu s platnými právními predpisy, vcetne zaplacení
poplatku za uložení odpadu,atd.,
uvedení místa plnení a jeho okolí dotceného provádením díla do puvodního stavu,
zajištení a provedení veškerých prací dle platných zákonu, norem a predpisu, dále
atestu, certifikátu, zárucních listu, prohlášení o shode atd.

7. Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu objednatele neprovede dílo odchylne
od projektové dokumentace, této smlouvy, právních predpisu ci Rozhodnutí o poskytnutí
dotace. V opacném prípade nemá nárok na zaplacení ceny díla a odpovídá za vzniklou
škodu.

8. Objednatel se zavazuje rádne provedené dílo bez vad a nedodelku prevzít a zaplatit za
nej zhotoviteli cenu podle smlouvy a podmínek dohodnutých ve smlouve.

III. Doba a místo olnení

1. Termín zahájení díla:

2. Termín ukoncení a predání díla:

02.05.2014

nejpozdeji 30.06.2014

3. Zhotovitel se zavazuje predat objednateli rádne ukoncené dílo bez vad a nedodelku
nejpozdeji dne 30.06.2014 na základe predávacího protokolu. Casový harmonogram
jednotlivých prací je nedílnou soucástí a prílohou c. 3 této smlouvy.
Termíny plnení a casový harmonogram prubehu prací se upraví v závislosti na uvolnení
financních prostredku od poskytovatele dotace. Do doby, než bude vydáno rozhodnutí o tom,
zda bude objednateli na dílo poskytnuta dotace ci nikoli, bude harmonogram prubehu prací
nastaven tak, že zhotovitel bude provádet vždy jen tu cást díla, pro níž bude mít objednatel
zajišteno financování. Zhotovitel není odpovedný za prodlení s vyhotovením díla, k nemuž
dojde v dusledku shora uvedeného.

4. Místa plnení dle této smlouv,

Dotcené nemovitosti
.c. 1/1

.c.744/2

.C. 692/2

.c. 107/1
.c.94/2

.c. 703/9

.c. 703/2

.c. 703/3

.c. 703/4
.c.751

.c. 124/2
.c. 94/5

'sou následující dotcené
Vlastník

Vera Protivová
Obec Podvek
Obec Podvek
Obec Podvek
Obec Podvek
Obec Podvek

Helena Bousková
Obec Podvek
Obec Podvek

Stredoceský kra'
Obec Podvek

Helena Bousková

arcely a objekty:
Právo hospodarení
trvalý travní porost

ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha

zahrada
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.c.701/4

.c. 701/3

.c. 703/9

.c. 124/3

.c. 124/4

p.c. 124/5
.c. 124/6

Obec Podvek
Obec Podvek
Obec Podvek
Obec Podvek
Obec Podvek

Marie Klovrzová, Ing. Stanislava Cejnová
Obec Podvek

IV. Cena díla

zahrada

ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní clocha

1. Smluvní strany se dohodly na cene díla ve výši

Cena bez DPH
DPH 21 %
Cena celkem vc. DPH

1 235066,· Kc
259364,- Kc

1 494 430,- Kc

2. Dohodnutá cena je kompletní - nejvýše prípustná, zahrnuje veškeré náklady zhotovitele
související s provedením díla, vcetne veškerých režií, zejména materiálu, stavebních hmot,
dopravy a nákladu, které zhotovitel v prubehu provádení díla vynaložil pro zdárné dokoncení
díla.

3. Cena muže být menena pouze v prípade:
zmeny danových predpisu, majících prokazatelný vliv na cenu predmetu plnení,
bude-Ii objednatel písemne požadovat provedení cinností, které nejsou obsaženy
v zadávací dokumentaci nebo pokud objednatel vyloucí nekteré cinnosti z predmetu
plnení, jedná se tedy vždy o pouze objednatelem písemne požadované vícepráce
nad rámec zadávací dokumentace a ménepráce oproti zadávací dokumentaci,
dojde-Ii ke zmene predmetu díla na základe odchylek a doplnku vyplývajících ze
zákonu, narízení vlády a vyhlášek, které nabyly platnosti a úcinnosti po podpisu
smlouvy o dílo, a správních rozhodnutí vydaných správními orgány· po podpisu
smlouvy o dílo,

Obe strany následne provedou rekalkulaci ceny díla, a to formou dodatku ke smlouve.
Dodatek ke smlouve musí mít písemnou formu ..
Pokud zhotovitel provede vícepráce bez predchozího sjednání písemného dodatku ke
smlouve, nevznikne na jeho strane nárok na zaplacení jejich ceny, tato okolnost však
nezbavuje zhotovitele odpovednosti za vady takto provedené cásti díla.
Z jakýchkoliv dalších duvodu nesmí být nabídková cena menena.

4. Ocenování víceprací:
Na základe písemného soupisu víceprací odsouhlaseného obema smluvními stranami doplní
zhotovitel jednotkové ceny v té výši, kterou použil pro sestavení nabídkové ceny vcetne
príslušných prirážek. Nebudou-Ii práce, které jsou predmetem víceprací, obsaženy
v rozpoctu zhotovitele, budou se ocenovat vzájemnou dohodou obou smluvních stran.

Odecítání méneprací:
V prípade, že se nekteré práce z rozpoctu nebudou realizovat, dojde k odectení cenového
rozdílu a smluvní cena bude upravena dodatkem ke smlouve.
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5. Príslušná sazba dane z pridané hodnoty (DPH) bude úctována dle platných predpisu
v dobe zdanitelného plnení.

v. Platební podmínky

1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.

2. Cena za dílo bude hrazena objednatelem na základe danových dokladu (faktur)
vystavených mesícne zhotovitelem dle skutecne provedených cinností a na základe
objednatelem a technickým dozorem investora schváleného soupisu cinností.
Výše dílcích danových dokladu/faktur nepresáhne 90 % ceny díla. Zbývající cást ceny díla

uhradí objednatel zhotoviteli na základe konecného danového dokladu/faktury s tím, že
konecná faktura bude objednatelem uhrazena takto:

% cástky uvedené v konecné fakture bude uhrazena do 14 dnu od vydání
kolaudacního souhlasu;
zbývající % cástky uvedené v konecné fakture bude predstavovat tzv. "zádržné",
která bude objednatelem uhrazena do 3 dnu od uplynutí zárucní doby.

3. Danový doklad (faktura) bude vystaven zhotovitelem do 14 kalendárních dnu po
vzájemném odsouhlasení soupisu skutecne provedených prací.

4. Kontrolu správnosti soupisu provedených cinností provede objednatel do 5 pracovních
dnu od jeho predložení zhotovitelem. Cenu za cinnosti, které nebyly objednatelem
odsouhlaseny, není zhotovitel oprávnen fakturovat. Predložený soupis provedených cinností
musí obsahovat soucasne odsouhlasení provedených prací technickým dozorem investora.

5. Doba splatnosti danového dokladu (faktury) je 30 dnu ode dne dorucení danového
dokladu (faktury) objednateli.

6. Danový doklad (faktura) musí dle zákona c. 235/2004 Sb., o dani z pridané hodnoty, ve
znení pozdejších predpisu obsahovat náležitosti dle ustanovení § 28 odst. 2 zákona
c. 235/2004 Sb., o dani z pridané hodnoty.

7. Platby budou probíhat v Kc a rovnež veškeré cenové údaje budou v této mene.

8. Prílohou danového dokladu bude vždy odsouhlasený soupis provedených cinností.

9. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti (prípadne bude obsahovat
chybné údaje) nebo nebude priložen odsouhlasený soupis provedených cinností, je
objednatel oprávnen takovou fakturu vrátit zhotoviteli. Faktura musí být vrácena do data její
splatnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými
náležitostmi. Do doby, než je vystavena nová faktura s novou lhutou splatnosti, není
objednatel v prodlení s placením príslušné faktury. Nová lhuta splatnosti zacne plynout dnem
dorucení opravené faktury.

10. Cena za dílo nebo jeho cást je uhrazena dnem pripsání cástky na úcet zhotovitele u
penežního ústavu uvedeného v clánku 1. této smlouvy.
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VI. Práva a povinnosti smluvních stran pri provádení díla

1. Objednatel predá zhotoviteli každé jednotlivé místo plnení na základe predávacího
protokolu v den urcený po dohode obou smluvních stran v souladu s casovým
harmonogramem.
2. Objednatel predá zhotoviteli pred zahájením cinnosti 1x paré projektové dokumentace
v tištené podobe.

3. Zhotovitel je povinen udržovat v míste plnení a na prilehlých komunikacích porádek a
cistotu a je povinen neprodlene odstranovat odpady a necistoty vzniklé pri provádení díla
v souladu s obecne platnými právními predpisy.

4. Pokud bude zhotovitel vykonávat cinnosti za cástecného omezení provozu motorových
vozidel, zajistí si povolení k omezení provozu motorových vozidel na vlastní náklady.

5. Zhotovitel zodpovídá za bezpecnost a ochranu zdraví všech osob v míste plnení, požární
bezpecnost, ochranu životního prostredí a dodržování hygienických predpisu.

6. Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provádení díla ochranu místa plnení. V dobe
provádení prací nesmí být do pracovního prostoru umožnen prístup osobám, které se
bezprostredne nepodílejí na provádení díla a prostor musí být zretelne vymezen.

7. Zhotovitel prohlašuje, že je k provádení díla vybaven potrebnou mechanizací, vozovým
parkem a personálním obsazením.

8. Zhotovitel je povinen zabezpecit, aby vozidla a další mechanizace, které budou použity
pro provádení díla, byly pro jeho provádení zpusobilé, aby vyhovovaly platným obecne
závazným právním a technickým predpisum byly vybaveny príslušným zarízením a
zarízením pro prípadnou havarijní situaci.

9. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vycistit místo plnení do 10 pracovních dnu od predání a
prevzetí díla objednatelem.

10. Objednatel je oprávnen kontrolovat dílo v každé fázi jeho provádení. Zhotovitel je
povinen objednateli kontrolu díla umožnit a poskytnout objednateli pri kontrole soucinnost.

11. Pokud dílo nebo jeho cást vykazuje nesoulacl zejména s projektovou dokumentací, touto
smlouvou, pokyny objednatele nebo s povoleními dotcenými orgány, prípadne pokud dílo
vykazuje vady a nedodelky, je zhotovíteI povinen na písemné upozornení objednatele tento
nesoulad odstranit bez zbytecného odkladu nebo v dohodnutém termínu, a to na své
náklady.
Pokud nebudou vady a nedodelky díla vcas a rádne odstraneny, je objednatel oprávnen je
odstranit prostrednictvím tretí osoby a cenu techto prací zapocítat proti pohledávce
zhotovitele.
Pokud taková pohledávka nebude existovat, zavazuje se zhotovitel cenu za odstranení vady
zaplatit objednateli bez zbytecného odkladu po obdržení jejího vyúctování.

12. V prubehu provádení díla budou 1 x týdne konány kontrolní dny za úcasti objednatele,
zástupce zhotovitele povereného jednat ve vecech technických, vybraných subdodavatelu a
technického dozoru investora. Záver kontrolního dne bude zapsán do samostatného zápisu
z kontrolního dne. Kontrolní dny svolává objednatel a porizuje z nich zápis.
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13. Materiály zhotovitele, které neodpovídají projektové dokumentaci díla nebo požadavkum
objednatele, nevyhovují predepsaným parametrum nebo podmínkám dohodnutým v této
smlouve musí být odstraneny z místa plnení ve lhute stanovené jednostranne objednatelem
a nahrazeny jinými bezvadnými materiály.
Zhotovitel se zavazuje a rucí za to, že pri realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je
v dobe jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel uciní, je povinen na písemné
vyzvání objednatele provést okamžite nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese
zhotovitel.

14. Zhotovitel je povinen vést po celou dobu platnosti této smlouvy stavební deník a to ode
dne prevzetí místa plnení do doby predání rádne provedeného díla bez vad a nedodelku. Do
stavebního deníku zapisuje zhotovitel záznamy o pracích a službách, které provádí pro
objednatele. Zhotovitel je povinen do stavebního deníku zapisovat všechny skutecnosti
rozhodné pro plnení díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o míste a casovém postupu
prací, jejich jakosti, zduvodnení odchylek (casových, vecných) provádedených prací.

Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:
- název, sídlo, IC zhotovitele
- název, sídlo, IC objednatele
- vyjmenovaná místa a cas provedení díla (prací a služeb), jehož se vedení deníku týká.

Stavební deník je veden v jedné prupisové kopii, kterou si muže objednatel vyžádat jako
prílohu k soupisu provedených prací a služeb. Veškeré listy stavebního deníku musí být
oCíslovány. V prípade, že je postupne použito více stavebních deníku, musí být v záhlaví
každého z nich uvedeno od kdy, do kdy byl deník veden a jeho poradové císlo.
Zápisy do stavebního deníku citelne zapisuje zhotovíte I v den, kdy byly práce provedeny
nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou predmetem zápisu. Mezi jednotlivými zápisy nesmí být
vynechána volná místa. Pokud je nutné ze stavebního deníku oddelit kopii a stránka
stavebního deníku ješte není zcela popsána, pak zbývající cást stránky originálu i kopie se
proškrtne.
Objednatel a jím poverené osoby jsou oprávneny stavební deník kontrolovat, k zápisum
zhotovitele pripojovat své stanovisko a provádet do stavebního deníku zápisy, zejména co se
týce lhut pro plnení díla nebo upozornování na vady. Nesouhlasí-Ii zhotovitel se zápisem,
který ucinil objednatel do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu pripojit stanovisko
nejpozdeji do 3 pracovních dnu. Po uplynutí této lhuty se má za to, že s uvedeným zápisem
souhlasí. Stejné úcinky má dopis zaslaný objednatelem zhotoviteli na adresu jeho sídla
v prípade, že objednatel nebude mít stavební deník (napr. z duvodu ztráty ci zcizení)
k dispozici.
Zápisy ve stavebním deníku nelze menit obsah této smlouvy.
Zhotovitel predloží stavební deník objednateli na adrese jeho sídla vždy na požádání nebo
podle dohodnutého harmonogramu, nejméne však i bez žádosti 1x za mesíc se soupisem
provedeným prací a služeb.
Zhotovitel je povinen chránit stavební deník pred zcizením a poškozením.

15. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele, jím povereného zástupce ve vecech
technických a technický dozor investora min. 3 pracovní dny predem, zápisem do stavebního
deníku, ke kontrole a k proverení prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se
stanou neprístupnými. Pred zakrýváním konstrukcí je zhotovitel povinen porídit prukaznou
fotodokumentaci, kterou je povinen predat v elektronické podobe objednateli. Neuciní-Ii tak,
je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly
neprístupnými na svuj náklad.
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Pokud se objednatel nebo jím poverený zástupce ke kontrole pres vcasné písemné vyzvání
nedostaví, je zhotovitel oprávnen predmetné práce zakrýt. Bude-Ii v tomto prípade objednatel
dodatecne požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady
objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly rádne provedeny, nese veškeré náklady
spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovite!.

16. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní zpusobilost nebo povolení
podle príslušných predpisu osobami, které tuto podmínku splnují. Doklad o kvalifikaci
pracovníku je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.

17. Zhotovitel je povinen vést prukaznou evidenci o škodách na zdraví a majetku
zpusobených pri cin~osti zhotovitele související s provádením díla dle této smlouvy a
všechny tyto škody bezodkladne oznamovat objednateli.

18. Zhotovitel je povinen sjednat a udržovat po celou dobu platnosti smlouvy pojištení
odpovednosti za škodu na majetku a zdraví osob a pojištení podnikatelského rizika pro
prípad prerušení podnikání u spolecnosti, která je autorizovanou pojištovnou v CR, a to až
do výše 3 milionu Kc. Pojištení odpovednosti za škodu zpusobenou zhotovitelem tretím
osobám a pojištení podnikatelského rizika musí být sjednáno mezi zhotovitelem jako
pojišteným a pojištovnou pro prípad odpovednosti zhotovitele za škodu, která muže nastat v
souvislosti s provádením cinnosti zhotovitele dle této smlouvy, s tím, že zhotovitel je
odpovedný za škodu, která je výsledkem jeho cinností nebo vyplývá z porušení obecne
závazných právních predpisu a této smlouvy.
Zhotovitel se zavazuje bez zbytecného odkladu informovat objednatele o zmene nebo
ukoncení pojistné smlouvy o pojištení odpovednosti za škodu na majetku a zdraví a osob a
pojištení podnikatelského rizika. Pojistná cástka bude cinit min. 3 mil. Kc. Zhotovitel je
povinen tuto pojistnou smlouvu predložit objednateli ke dni podpisu smlouvy a následne
kdykoliv na požádání objednatele.

19. Pokud zhotovitel zpusobí svou cinností objednateli škodu, je povinen ji v plné výši
uhradit.

20. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy, její dodatky, originály
úcetních dokladu a dalších dokladu vztahujících se k realizaci predmetu této smlouvy po
dobu 10 let od zániku závazku vyplývajícího ze smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen
umožnit osobám oprávneným k výkonu kontroly projektu provést kontrolu dokladu
souvisejících s plnením této smlouvy.

21. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písmoe) zákona c. 320/2001 Sb., o financní kontrole
ve verejné správe a o zmene nekterých zákonu, ve znení pozdejších predpisu, osobou
povinou spolupusobit pri výkonu financní kontroly provádené v souvislosti s úhradou zboží
nebo služeb z verejných výdaju. Zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a
dokumentaci zamestnancum nebo zmocnencum CRR CR, MMR, Úradu regionální rady
regionu soudržnosti Strední Cechy, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského
úcetního dvora, Nejvyššího kontrolního úradu, príslušného financního úradu a dalších
oprávnených orgánu státní správy a vytvorit uvedeným orgánum podmínky k provedení
kontroly predmetu díla a poskytnout jim soucinnost.

22. Zhotovitel se zavazuje, že predanou projektovou dokumentaci nepoužije k jiným úcelum,
než k provedení díla a nepredá ji tretím osobám. Zhotovitel nesmí v prubehu ani po ukoncení
plnení díla dále šírit, rozmnožovat nebo používat pro vlastní potrebu (krome potreb prímo

...
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souvisejících s provedením dohodnutého díla) nebo pro potrebu tretích osob projektovou
dokumentaci, kterou obdržel od objednatele. Zhotovitel je povinen nejpozdeji pri predání díla
vrátit zapujcenou projektovou dokumentaci objednateli.
23. Nejpozdeji pri predání projektovou dokumentací vymezeného místa plnení díla predloží
objednatel zhotoviteli platné stavební povolení.

24. Zhotovitel je povinen predložit objednateli písemný seznam všech subdodavatelu ješte
pred uzavrením svých smluvních vztahu. Všichni subdodavatelé podléhají predchozímu
písemnému schválení objednatelem. V prubehu plnení smlouvy muže zhotovitel zmenit
subdodavatele jen po predchozím písemném souhlasu objednatele.
Objednatel si vyhrazuje právo odmítnout ty subdodavatele, kterí nemají podle jeho
hodnocení dostatecné schopnosti a zkušenosti s dílem obdobného charakteru, nebo u nichž
mu jsou známy prípady, kdy nedostáli svým závazkum, nebo kdy jejich financní a technická
pozice negarantuje spolehlive plnení závazku ze smlouvy.
Zhotovitel provede dílo s využitím osob odpovedných za provádení a rízení prací vlastních i
subdodavatelu. Pri provádení díla jinou osobou (subdodavatelem) má zhotovitel
odpovednost, jako by dílo provádel sám. Zmena subdodavatele v prubehu plnení predmetu
smlouvy je možná pouze po predchozím písemném souhlasu objednatele.
Zhotovitel pri predání stavenište zapíše do Zápisu o predání stavenište seznam svých
subdodavatelu v souladu s nabídkou. Pokud zhotovitel bude chtít provádet stavbu pomocí
subdodavatelu, které neuvedl v nabídce, musí požádat objednatele o schválení techto
subdodavatelu. V prípade, že zmena nebude predem odsouhlasena objednatelem a
zhotovitel bude provádet stavbu pomocí subdodavatelu, které neuvedl v nabídce, bude
zadavatel požadovat po zhotoviteli sankci 30.000,- Kc. Predložený seznam subdodavatelu je
konecný a subdodavatel nesmí bez souhlasu objednatele cást zakázky provádet pomocí
dalšího subdodavatele. Existuje pouze smluvní vztah generálního dodavatele (zhotovitele) a
subdodavatele.

25. V prípade, že zhotovitel prokázal v souladu se zadávací dokumentací splnení cásti
kvalifikace prostrednictvím subdodavatele, musí tento subdodavatel i tomu odpovídající cást
plnení poskytovat. Zhotovitel je oprávnen zmenit subdodavatele, pomocí kterého prokázal
cást splnení kvalifikace, jen ze závažných duvodu a s predchozím písemným souhlasem
objednatele, pricemž nový subdodavatel musí disponovat minimálne stejnou kvalifikací,
kterou puvodní subdodavatel prokázal za zhotovitele. Objednatel nesmí souhlas se zmenou
subdodavatele bez objektivních duvodu odmítnout, pokud mu budou príslušné doklady
predloženy. Bude-Ii jakýkoliv subdodavatel vykonávat cinnost pri plnení predmetu smlouvy,
je zhotovitel povinen predem objednateli sdelit jejich jméno a príjmení, resp., název nebo
obchodní firmu a další základní identifikacní údaje, vcetne základního urcení rozsahu jejich
cinnosti v objektu.

VII. Predání díla

1. Závazek zhotovitele provést dílo je splnen jeho rádným ukoncením a predáním objednateli
v termínu a míste uvedeném v cI. III. této smlouvy. Dílo se pokládá za rádne ukoncené,
jestliže nebude mít pri prevzetí vady a nedodelky a bude splnovat veškeré náležitosti a
podmínky dané touto smlouvou, projektovou dokumentací stavebním povolením a právními
predpisy..
2. Zhotovitel vyzve písemne objednatele k prevzetí rádne a bezchybne provedeného díla, a
to min. 5 dnu pred termínem predání.

..
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3. O predání a prevzetí díla zhotovitel i objednatel sepíší zápis, v jehož záveru objednatel
prohlásí, zda dílo prebírá nebo neprebírá, a pokud ne, z jakých duvodu.
Tento zápis sepíše zhotovitel a bude obsahovat:

oznacení díla,
oznacení objednatele a zhotovitele díla,
císlo a datum uzavrení smlouvy o dílo,
zahájení a dokoncení prací na zhotovovaném díle,
zhodnocení díla, jeho vady a nedodelky,
prohlášení objednatele, že dílo prejímá nebo duvody neprevzetí díla,
datum a místo sepsání zápisu,
jména a podpisy osob oprávnených jednat ve vecech technických za objednatele a
zhotovitele,
seznam prevzaté dokumentace,
soupis nákladu od zahájení po dokoncení díla,
datum ukoncení záruky na dílo.

4. Zápis o predání a prevzetí díla bude písemne potvrzený osobami oprávnenými jednat ve
vecech technických za objednatele a zhotovitele a technickým dozorem investora ..

5. Spolu s dílem predá zhotovitel doklady vztahující se k provedenému dílu (tj.všechny
predepsané doklady dle zákona c. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním rádu
(stavební zákon) v platném znení, vyhl. c. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
a vyhl. 526/2006 Sb., kterou se provádejí nekterá ustanovení stavebního zákona ve vecech
stavebního rádu; bez techto dokladu nelze považovat dílo za dokoncené a schopné predání),
a to zejména:

stavební deník

zárucní listy
veškeré další podklady potrebné pro provoz díla
evidenci škod na zdraví a majetku
projektovou dokumentaci a jiné doklady zapujcené zhotoviteli objednatelem
geometrické zamerení skutecne provedeného díla.

6. Objednatel má právo prevzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodelky, které samy
o sobe ani ve spojení s jinými nebrání rádnému užívaní díla. V tom prípade je zhotovitel
povinen odstranit tyto vady a nedodelky v termínu uvedeném v zápise o predání a prevzetí
díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodelky v dohodnutém termínu, je
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kc za každý zapocatý den
prodlení, o který zhotovitel nastoupí pozdeji. Objednatel není povinen prevzít dílo vykazující
vady nebo nedodelky.
Zhotovitel je povinen v primerené lhute odstranit i ty vady a nedodelky, o nichž tvrdí, že za ne
neodpovídá. Náklady na odstranení v techto sporných prípadech nese až do rozhodnutí
soudu zhotovitel.

7. Nenastoupí-Ii zhotovitel k odstranení vad a nedodelku ve sjednaném termínu, má
objednatel právo uhradit jejich odstranení jinou specializovanou firmou z cástky predstavující
tzv. zádržné dle bodu V. odst. 2 této smlouvy ev. z vlastních financních prostredku a
následne požadovat po zhotoviteli proplacení ceny za odstranení vad a nedodelku jinou
firmou.

VIII. Smluvní pokuty

1. Zhotovitel se zavazuje objednateli uhradit tyto smluvní pokuty:
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za prodlení pri nezahájení díla v termínu dle této smlouvy o dílo 5.000,- Kc za každý
zapocatý den;

za prodlení s rádným a vcasným dokoncením díla 5.000,- Kc za každý zapocatý den
prodlení;

nejpozdeji do 10 dnu po odevzdání a prevzetí díla objednateli je zhotovitel povinen
vyklidit místa plnení a upravit je podle projektové dokumentace nebo písemné
dohody. Pokud tak neuciní,·zavazuje se zaplatit sjednanou smluvní pokutu ve výši
2.000,- Kc za každý zapocatý kalendární den prodlení.

2. Ustanovení o smluvní pokute neruší právo objednatele na náhradu škody a ušlého zisku,
které mu vzniknou prodlením zhotovitele.

3. Objednatel je oprávnen zapocíst smluvní pokuty proti platbám za plnení zhotovitele a
zhotovitel s tímto bez výhrad souhlasí.

4. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu do 10 kalendárních dnu ode dne dorucení
vyúctování smluvní pokuty. Zaplacením smluvní pokuty nejsou dotcena práva objednatele na
náhradu škody vzniklé porušením téže právní povinnosti.

5. Dorucení vyúctování smluvní pokuty se provede osobne nebo doporucene prostrednictvím
provozovatele poštovních služeb. V prípade pochybností se má zásilka za dorucenou dnem
jejího uložení, byla-Ii odeslána doporucené na adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví této
smlouvy.

6. Povinnost zaplatit je splnena pripsáním cástky na úcet objednatele.

7. Uhrazením smluvní pokuty není dotceno právo na náhradu škody, kterou lze vymáhat
samostatne vedle smluvní pokuty.

8. Uhrazením smluvní pokuty nezaniká povinnost odstranit závadný stav.

9. Pokud zhotovitel nesplní nekterou svou povinnost sjednanou v této smlouve o dílo a
objednatel v dusledku tohoto nesplní podmínky poskytovatele dotace a nebude tak oprávnen
cerpat dotaci na spolufinancování predmetu díla nebo jeho cásti nebo bude povinen vrátit
dotaci nebo její cást, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši takto
nedocerpané popr. vrácené dotace.

10. Zhotovitel je oprávnen úctovat objednateli pro prípad prodlení s placením ceny díla o
déle než 5 dnu, smluvní pokutu ve výší 0,05 % z dlužné cástky, za každý i zapocatý
kalendární den prodlení.

lX. Záruka a odpovednost za vady díla

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude zhotoveno v souladu s projektovou dokumentací a
touto smlouvou, platnými právními predpisy, pravidly poskytovatele dotace a platnými
normami vztahujících se k materiálum a pracím provádeným dle této smlouvy.
Zhotovitel je povinen provést dílo rádne, na svuj náklad a na své nebezpecí ve sjednané
dobe. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádení díla porizovat prukaznou
fotodokumentaci a tuto následne v elektronické podobe predat objednateli.
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Objednatel nebo jím poverený zástupce je oprávnen kontrolovat provádení díla. Zjistí-Ii, že
zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávnen dožadovat se
toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným provádením a dílo provádel rádným
zpusobem. Jestliže zhotovitel tak neuciní ani v primerené lhute mu k tomu poskytnuté a
postup zhotovitele by vedl nepochybne k porušení smlouvy, má objednatel právo od SoD
odstoupit.

2. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 60 mesícu od predání díla.

3. Prípadné vady díla budou písemne reklamovány u zhotovitele bez zbytecného odkladu po
jejich zjištení.

4. Objednatel má vuci zhotoviteli práva z odpovednosti za vady dle NOZ v platném znení.

5. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, jakým zpusobem požaduje
vadu odstranit.

6. Zhotovitel v rámci zárucní lhuty uzná reklamaci do 5 pracovních dnu ode dne dorucení
písemného oznámení o vade, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Zhotovitel je
povinen odstranit vadu v nejbližším možném termínu, nejpozdeji však do 10 dnu od obdržení
reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, a to i v prípade, že reklamaci
neuznává. Pro prípad reklamace vad, u nichž objednatel uvede, že se jedná o havárii, je
zhotovitel povinen zahájit odstranování reklamované vady (havárie) do 24 hodin po obdržení
reklamace.
Pokud tak zhotovitel neuciní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kc
za každý den prodlení se splnením povinnosti odstranit reklamovanou vadu. Objednatel má
vedle nároku na uhrazení smluvní pokuty právo na náhradu vzniklé škody. Objednatel je
povinen umožnit zhotoviteli odstranení vady.
Nenastoupí-Ii zhotovitel k odstranení reklamovaných vad ve stanoveném termínu, má
objednatel právo uhradit jejich odstranení jinou specializovanou firmou, a to bud z cástky
predstavující tzv. zádržné dle bodu V.2. této smlouvy, ev. z vlastních financních prostredku a
následne požadovat po zhotoviteli proplacení ceny za odstranení vad jinou firmou.

7. Odstranení vady sdelí zhotovitel objednateli písemne. Po odstranení vady poskytuje
zhotovitel novou záruku v délce 36 mesícu, která pocne bežet dnem oznámení o odstranení
vady.

8. Doba od dorucení reklamace do odstranení vady se do zárucní doby nezapocítává.

9. V ostatním platí príslušná ustanovení NOZ v platném znení.

X.OdDovednostzaškodu

1. Odpovednost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho cásti nese zhotovitel v plném
rozsahu až do dne predání a prevzetí celého díla bez vad a nedodelku objednatelem.

2. Pokud zhotovitel zpusobí pri provádení díla škodu objednateli nebo tretím osobám, je
povinen ji v plné výši uhradit; zhotovitel odpovídá za škodu zpusobenou tretí osobou v dobe
od predání místa plnení do ukoncení a predání díla vcetne vyklizení a vycištení místa plnení.
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3. Škodu je objednatel oprávnen zapocíst proti pohledávce zhotovitele. V prípade, že taková
pohledávka neexistuje, bude objednatelem vystaveno a zhotovitelem uhrazeno vyúctování
této škody v souladu s touto smlouvou, ve lhute do 14 dnu ode dne dorucení tohoto
vyúctování.
Dorucení tohoto vyúctování se provede osobne nebo doporucene prostrednictvím
provozovatele poštovních služeb.

4. Zhotovitel nese odpovednost puvodce odpadu, zavazuje se nezpusobovat únik ropných,
toxických ci jiných škodlivých látek v míste plnení.

5. Povinnost uhradit škodu je splnena pripsáním cástky na úcet objednatele.

XI. Ukoncení smluvního vztahu

1. Smluvní strany mohou smlouvu ukoncit dohodou nebo odstoupením. Dohoda o zrušení
práva závazku musí být písemná, jinak je neplatná.

2. Objednatel je oprávnen od smlouvy odstoupit z duvodu uvedených v NOZ v platném znení
a v prípade, že zhotovitel podstatne poruší ustanovení této smlouvy.

3. Za podstatné porušení této smlouvy se považuje zejména:
prodlení zhotovitele s rádným dokoncením a predáním díla nebo jeho cásti delším
než 20 dnu,
prerušení prací
zhotovitel neodstraní v prubehu plnení závazku vady svých prací, na které byl
písemne upozornen, ve lhute stanovené smlouvou;
zhotovitel pres písemné upozornení provádí svoje práce neodborne nebo v rozporu
se smlouvou, projektovou dokumentací a dokumenty, podle kterých je povinen dílo
zhotovit, nebo v rozporu s prípadnou dokumentací, nebo používá ke splnení svého
závazku závadných, prípadne jiných než schválených výrobku ci materiálu;
zhotovitel použije ke zhotovení díla nebo jeho cásti subdodavatele bez predchozího
souhlasu objednatele;
zhotovitel uzavrel smlouvu o prodeji ci nájmu podniku ci jeho cásti, na základe které
prevedl, resp. pronajal svuj podnik ci tu jeho cást, jejíž soucástí jsou i práva a
závazky z právního vztahu dle této smlouvy, na tretí osobu.

4. Objednatel je dále oprávnen odstoupit od smlouvy v prípade, že dodavatel uvede
v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutecnosti a mely nebo mohly mít
vliv na výsledek zadávacího rízení.

5. Objednatel je dále oprávnen odstoupit od smlouvy s vybraným dodavatelem, pokud bude
ze strany poskytovatele dotace zjišteno pochybení v dosavadním postupu objednatele nebo
pokud nebude vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

6. Odstoupení musí mít písemnou formu a je úcinné okamžikem dorucení druhé smluvní
strane.

XII. Rozhodné "rávo a volba soudu

1. Smluvní strany se výslovne dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se rídí
právním rádem Ceské republiky.

...
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2. Strany se zavazují veškeré spory prednostne rešit smírnou cestou. Dále se smluvní strany
výslovne dohodly, že príslušný k projednávání sporu, které by se nepodarilo vyrešit smírne,
bude místne príslušný vecne príslušný obecný soud objednatele.

XIII. Záverecná uiednání

1. Tato smlouva muže být menena ci doplnována pouze po vzájemné dohode smluvních
stran. Veškeré zmeny ci dodatky· k této smlouve musí mít písemnou formu, jinak jsou
neplatné. V prípade zániku závazku pred splnením díla uzavrou smluvní strany dohodu, ve
které upraví vzájemná práva a povinnosti.

2. Tato smlouva nabývá platnosti a úcinnosti dnem podpisu obema smluvními stranami.

3. Smlouva je vyhotovena v 5 rovnocenných vyhotoveních s platností originálu, z nichž
objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

4. Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy
vyplývajících se bude rídit príslušnými ustanoveními smlouvy o dílo NOl v platném znení,
konkrétne ustanoveními § 2586 a následujícími.

5. Informace, které zhotovitel získá v prubehu provádení smluvních prací nebo v jejich
souvislosti, budou považovány za informace duverného charakteru a zhotovitel s nimi
bude zacházet v souladu s NOl. Toto ustanovení se uplatní rovnež reciprocne.

6. Veškeré prílohy této smlouvy jsou její nedílnou soucástí.

XIV. Seznam oríloh

Níže uvedené prílohy jsou nedílnou soucástí smlouvy:
Príloha C. 1 - Položkový rozpocet z nabídky
Príloha C. 2 - Projektová dokumentace na CD (bude predložena k uzavrení smlouvy)
Príloha C. 3 - Casový harmonogram (bude predložen k uzavrení smlouvy)
Príloha C. 4 - Pojistná smlouva (bude predložena k uzavrení smlouvy)

V Podvekách, dne ..~{.1:.!-{J11

/

......... ~ .za o~d·~~t~·I~:· .

Eva Mottlová, starostka
obce Podveky

V Nové Vsi I dne JC- /.f. to I~t •••••••••••••

~

~~~h~i~~it~i~H}.HH.H'H.H..H
Miloš KonigsmarK, jednatel spolecnosti
HALKO stavební spolecnost s.r.o.

-HAlKO-
stavební s::>o'ec~oSl. s.r.o.

Nové Ves I. Vóclevs(é n6m. 28
280 02 '<olin 2

'Zl' 321763031, fex 321762112 ••
ItO 4J090150. DIC CZ43D90150



List obsahuje:

KRycí LIST SOUPISU

Stavba.

Chodnik Podveky 2013

Zpet na list:

l'

KSO'

Mlsto

Zaaava :eL.

Obec Pod veky

Zverínek

CC Ci

Ddt "

IC

D

14.11.2008

UCh 7P(

HALKO stavební spolecnost, s.r.o.

ProJPk

pozn ,~~

Cena bez DPH

DPH LaKlddr

SI11Z<: 11

Cena s DPH

REKAPITULACE CLENENí SOUPISU PRAcí

Stavba:

Chodnik Podveky 2013

le

DIC

IC

DIC:

ild ~d jct" )d, "J "ar

23506617 2' 00

O in lc.OO

v CZK

43090150

CZ43090150

1 235 066,47

Vy "1/

259 36 Y6

(, o

1 494 430,43

M1StO: Zverínek Datum: 14.11.2008



REKAPITULACE STAVBY

Kod

Stavba:

K)O

MI';tC

Z 3da\ 1tp[

Obec Podveky

Podveky2013

Chodník Podveky 2013

Podveky

cc c..
Datum

Ie.

Dlé

14.11.2008

l'

HALKO stavební spolecnost, s.r.o.

Pt r I~

Cena bez DPH

IC

Olí

')IC

43090150

CZ43090150

1 235066,47

DPH ~3kudl

,nl:LE 1

I Cena s DPH

Sa~ Ie: ( 1I"If

•.1,00

15,00

v CZK

dal1~

1 235 066,47

0.00

Vf~f (h I~

259 363 96

0,00

1 494430,43



Zadavatel:

Uchazec.

Kód dílu - Popis

Obec Podveky

HALKO stavební spolecnost, s.r.o.

PrO]E

Cena celkem [CZK]

l'

Náklady soupisu celkem

HSV - HSV

1 - Zemní práce

5 - Komunikace

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

99 - Presun hmot

SOUPIS PRAcí

< avba

Chodnik Podveky 2013

1 235066,47

1 235 066,47

112489,37

510074,07

581 680,19

30 822,84

,VIStO:

Zadavatel

Uchazec:

PC Typ Kód

Zverínek

Obec Pod veky

HALKO stavební spolecnost, s.r.o.

Popis MJ Množství

DatL

Projektar,t

J.cena

[CZK]

14.11.2008

Cena celkenl

[CZK]

Cenová

soustava

Náklady soupisu celkem 1 235 066,472

HSV 1 235 066,472

Zemní práce 112489,370
T Odstr;';ení krovin a stro~u prumeru kmene do 100 mm i s koreny z celkové plochy do 1000 m2 m2 L _ '!9~~_ ~T 1 308,000 ~

Odstraneni krovin a stromu s odstranením korenu prumeru kmene do 1DO mm do sklonu terénu 1 : 5, pri celkové ploše
do 1 ODD m2

40,0001 _ 23,7001 ~ - -

D HSV

D 1

11K:II1201101

pp

2 ~111201401
pp

L 3J K-~107183

~í krovin ~ ~tromu prumeru kmene do 100 m~_
Spáleni odstranených krovin a stromu na hromadách prumeru kmene do IDO mm pro jakoukoliv plochu

y - -- ~ - -- --Odstranení podkladu pl pres 50 do 200 m2 živicných ti 150 mm

m2 1
T I 1_~_m_2_ 110,000j 63,0001

948,000

6930,000

]

___ J



m 35,00077,900 2726,500

m3

20,000 I
228,000~

4 560,000

m3

~O~ 40,600 3 248,000
;-

m3

110,000;88,000
9680,000

m3

110,0001
15,600

1 716,000

T

m3 110,000249,000 27 390,000

m3

440,00020,100 8 844,000

m3

110,00014,900 1 639,000-,-

m2

851,000.1.8,870-,- 7 548,37(eS ÚRS 2013 01

m2

1 500,000 L12,100-,-18 150,000 es ÚRS 2013 01

kg

75,000]125,000 9375,000-- •• -- - --1
m2 950,000.18,870j•_ 8426,500 Les URS 2013 01

P

T

K113201114

5

K120001101

PF6

K121101103- ~
~-

PP
7

K122202201
""

PP
8

K122202209

p9

K162701105

p10

K162701109

11

K171201201~QP
12 K

181951102~-~ PP
13

K181411131~
PP
14

M 1005724200
I15

K181111121

pp

Odstranení podkladu nebo krytu s premístením hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní

prostredek v ploše jednotlive pres 50 m2 do 200 m2 živicných, o tI. vrstvy pres 100 do 150 mm

Vytrhání betonových žlabu

Príplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení
~~r1plateK K"cenam-VYKopaveK za ltlzenl VYKopavKýv Ol'ZKostl poazemnlno veaenl neoo vyousnm v nornmacn JaKeKOl1V

trirlv

'Sejmutí ornice s premístením na vzdálenost do 250 m

Sejmutí ornice nebo lesní pudy s vodorovným premístením na hromady v míste upotrebení nebo na docasné ci trvalé

skládky se složením, na vzdálenost pres 100 do 250 m

~pá;ky a- pr~kopávky neza~ž~né 'pro_silnice objemu do 100 m3 v horníne tr. 3

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s premístením výkopku v prícných profilech na vzdálenost do 15 m
nebo s naložením na dopravní prostredek v hornine tr. 3 do 100 m3--- - "" -----

Príplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornine tr. 3 za lepivost

Odkopávkya prokopávky nezapažené pro silnice s premístením výkopku v prícných profilech na vzdálenost do 15 m

nebo s naložením na dopravní prostredek v hornine tr. 3 Príplatek k cenám za lepivost horniny tr. 3

TVod;;;:o~é premístení do 10000 m výkopku/sypaniny z horn~y tr. 1 až 4

Vodorovné premístení výkop ku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostredku, bez naložení výkopku,
avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tr. 1 až 4 na vzdálenost pres 9 000 do 10000 m

Príplatek k vodorovnému premístení výkopku z horniny tr. 1 až 4 ZKD 1000 m pres 10000 m
"voaorovne premlStenl VYKOpKUneoo sypanlny po sucnu na oDVYKlemaopravnlmprOSUeaKu, Dez nalOZeni VYKOPKU,

avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tr. 1 až 4 na vzdálenost Príplatek k cene za každých dalších izapocatých 1
ono m

Uložení sypaniny na skládky
" - -
Uložení sypaniny na skládky

Úpr~va_p_lá_ne_v_h_o_r_n_i_ne_·_t_r."_1_a_ž4~e ~t_ne_'n_í_m _

Úprava pláne vyrovnáním výškových rozdílu v hornine tr. 1 až 4 se zhutnením

~Založení parkového trávníku výsevem pl~hy ~ 1000 m2 v rovine a ve sv~hu ~ 1: 5

2aložení trávníku na pude predem pripravené plochy do 1000 m2 výsevem vcetne utažení parkového v rovine nebo na
svahu do 1:5

osivo smes travní parkavá okrQsná

~Plošná úprava terénu do 500 m2 zemína tr 1 až 4 nerovnosti do 150 mm do svahu do 1: 5.

Plošná úprava terénu v zemi ne tr. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnení ornice souvislé plochy do 500 m2 pri
nerovnostech terénu pres +/-100 do +/-150 mm v rovine nebo na svahu do 1:5

~Asfaltový beton vrs~va podkladní Aep 22 (o~a~ované kamenivo OKH) U 80 mm š ~o 3 m

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrnné - OKH) s rozprostrením a zhutnením v pruhu
šírky do 3 m, po zhutnení tI. 80 mm

19'K15671U1~ lpodklad z kameniva zpevneného cementem KSe I U150 ~m l m2 195,0001 224,000r-
pp f'oaKlaa z KamenlVa zpevneneno cementem oez allatacnlcn spar, s rozprosuenlm a znutnenlm I<.~LI, po znutnenl tl.

1"n mm

20 ~ K 1573231111 lfo~trík živicný spojo~cí ze silnicní emulze v m.':!ožství do 0,7 kg/m2 ., m2 32..0,000

pp Postrik živicný spojovací bez posypu kamen;vem ze silnicní emulze, v množství od 0,50 do 0,80 kg/m2-----
211 K 1577144211 -,-Asfaltový beton vrs~~ obrusná AeO 11 (ABS) tr. II U50 mm š do 3 m z nemodifik.asfaltu ~2 -.l_ ~~0001 269,000L

D

16]1< 564861111
pp

~-:564861115
PP

1BTKJ565166111

m2 535,0001 153,000~

Komunikace----------
, Podklad ze šterkodrte ŠD U 200 mm -- m2 267,2501 129,000J-

Podklad ze šterkodrt; ~D s rozprostrením a zhutnením, po zhutnení tI. 200 mm

Podklad ze šterkodrte ŠD U 240 mm
-L _

Podklad ze šterkodrti ~D s rozprostrením a zhutnením, po zhutnení tl. 240 mm

- - -J

4797,000--'

43 680,000 les ÚRS 2013 01

81 855,000

53 455,000 ~

---r
76 440,00~

510 074,070
34475,250

195,~Or __ 39~,~OJ
m2

5

PP



91,405 153,400 ~

91,405

11,615~

221,800

11,615

26,260

421,100

26,260

P

22

K 1577154211

PP
23

K T596211112
-'--

r

24
M592453080--

P

VY
25

M~680~

v

26

M592452670
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostrením a se zhutnením z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šírky
do 3 m tr. II, po zhutnení tI. 50 mm

Asfaltový beton vrstva obrusná AeO 11 (ABS) tr. II tl 60 mm š do 3 m z nemodifik.asfaltu

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostrením a se zhutnením z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šírky

do 3 m tr. II, po zhutnení tI. 60 mm

~ni.:ámkové dlažby komunikací pr~ ~ší tl 60 mm_skup~ny A pl do 300 m2

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro peší s ložem z kameniva teženého nebo drceného U.

do 40 mm, s vyplnením spár s dvojitým hutnením, vibrováním a se smetením prebytecného materiálu na krajnici tI. bO

mm skupiny A, pro plochy pres 100 do 300 m2

T dlažba 20:;W -; 6 cm pfir;;d~i -

dlaždice betonové dlažba zámková (CSN EN 1338) dlažba vibrolisovaná standardní povrch (uzavrený hladký povrch)

provedení: prírodní tvarove jednoduchá dlažbaobdélník 20 x 10 x 6

90,5·1,01

dlažba 20 x 10 x 6 cm barevná

dlaždice betonové dlažba zámková (CSN EN 1338) dlažba vibrolísovaná standardní povrch (uzavrený hladký povrch)

provedeni: cervená,hnedá,okrová,antracit tvarove jednoduchá dlažba obdélník 20 x 10 x 6

11,5·1,01

dlažba pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná

dlaždice betonové dlažba zámková (CSN EN 1338) dlažba vibrolisovaná standardní povrch (uzavrený hladký povrch)

provedení: cervená,hnedá,okrová,antracit tvarove jednoduchá dlažba obdélník pro nevidomé 20 x 10 x 6

26·1,01

m2

m2

m2

m2

m2

535,000

. 128,000

308,000

187,000

164780,000

23 936,000 l'

14021,527 es ÚRS 2013 01

2576,207 es ÚRS 2013 01

11058,086 es ÚRS 2013 01

kus 1 1 436,220[ 27,600 J 39639,672 j
1 436,220

--=-- ~ 96,ooor 207,0001 __

33 L M ~~400 yatka hliníková HP 60

pp výrobky a tabule orientacní pro návestí a zabezpecovací zarízeni sílnícní znacky dopravní svíslé patky hlíníkové HP 60

~I4E4452530 r vícko plastové na sloupek 60 .. kus 7,000 , 14,300 1_
pp vyrooKY a taoule onentacm pro navestl a zaoezpecovacl zanzem sllmcn'-znacKy aopravn'-sVlsle·vlcKa-plastova na-

r"I('IIIn~k ;;0

I upínací svorka na sloupek US 60

LVodor0\'r1é dopravní zné\.cení retroreflex~ím_b_íl_ý_m_p_l_a_st_em prechod] p~o chodce

Vodorovné dopravní znacení stríkaným plastem prechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé retroreflexní

~ení !.ahradního obrubníku be~~~O ~ z r;tonu s bocní ope~o~
Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem U. od 50 do 100 mm z betonu prostého tr. C 12/15 s bocní operou

z betonu prostého tr. C 12/15

~obrubník betonový zahradní prírodní šedá ABO 6/20 50x5x20 cm

711·2"1,01

~~ení silnicního ;;-brubníku betonového stojatého s bocní operou do lože z bet..L ------------ ------ ..

- ~

100,100 ,es ÚRS 2013 01 J

4 142,600 es ÚRS 2013 01

3888,500 es ÚRS 2013 01

3 938,000

686,400

1601,600

6 006,000 es ÚRS 2013 01

1 364,000 es ÚRS 2013 01

22 687,500ies ÚRS 2013 01

12 872,000~S QR~ 201301 ]

116 229,00(es ÚRS 2013 01

581 680,192
4 400,000 es ÚRS 2013 01

159;ooOL

20,000

37,5001

~_f 731,000L

kus

kus

m2

kus 10,000~440,000~

kus 5,000

787,600

- -+- - --- r
-~

kus 3,000 j
228,800

kus
2,~l800,800.-

i
kus 7,0001858,000 L

kus

-'--7,000 I
591,800 T.L

~sloupek ln 60 . 350

výrobky a tabule orientacní pro návestí a zabezpecovací zarizení silnicní znacky dopravní svislé sloupky ln 60 . 350

znacka svislá reflexní IP6

znacka svislá reflexní E3

•znacka svislá reJ.lexní . oznacník aut~us!!.vé za~ávky

Montáž sloupku dopravních znacek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou

Montáž sloupku dopravních znacek délky do 3,5 m do hlíníkové patky

Ostatní konstrukce a práce-bourání
Montáž svislé dopravní znacky do velíkosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu- - ~ - - ----- --
Montáž svislé dopravní znacky základní velí kosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly
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Presun hmot

Presun hmot pro pozemní komumkace s krytem dláždeným t 684,952L
Presun hmot pro pozemní komunikace s krytem dláždeným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

kus96,96087,400...
-

2090,0001m3 2,400

2.400

kus
I6,00016060,0001

m

15~000T
736,0001

-,-

--15,oooT
~ ,-

m 586,300 1
30/250 D 30 x 250

3,500T
T

m3 2 450,000

34,760

38,600

.- ~

T
347,600 10,800

198,000

120,000

34,760T

170,000

I'

1 341.736 es (JR~ ,,,.: :.

8 575,000 es ÚRS2013 01

3 754,080 es ÚRS2013 01

5 909,200'es ÚRs 2013 01

8794,500

8474,304

5 016,000 es ÚRS2013 01

36 360,000

23 760,000 es ÚRS2013 01

11 040,000 es ÚRS2013 01

96 000,000

10000,000---
84 700,000

15 000,000

33 400,000

5000,000

60,000'- 1 600,000~
1,000 10000,000

70,000 1 210,000'

1,000 15 OOO,()OO~
1,000 33400,000'- - --- ,
1,000J- 5000,000J-

+-
ks

m

m

kpl

kpl

kpl

Osazení silnicního obrubníku betonového se zrízením lože, s vyplnením a zatrením spár cementovou maltou stojatého s
bocní operou z betonu prostého tr. C 12/15, do lože z betonu prostého téže znacky

obrubník betonový chodníkový ABO 13·10 loox10x25 cm

Lože pod obrubníky z betonu prostého

Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tr. C 12/15

96·0,25·0,1

T Celo propustku z betonu prostého pro propustek z tr~b DN 300 až 500

Celo propustku z betonu prostého, pro propustek z trub DN 300 až 500 mm~------ - --- - ----- - - --
Zrízení silnicního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 300

Zrízení silnicního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 300 mm

trouby pro splaškové odpadní vody železobetonové trouby hrdlové prímé s integrovaným spojem

Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálu do 1 km
vooorovna ooprava SUti Dez natozenl, ale se slozemm a s nruDym urovnan1m ze sypKycn matenalU, na vzaalenost 00
1 km

T Príplatek ZKD1km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálu

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Príplatek k cene za každý další i zapocatý
1 km pres 1 km

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)

Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce ( skládkovné )

Poplatek za uložení odpadu z asfalto~ch povrch-u na skládce (skládkovné)

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchu------------------------ -- -
zatrubnení príkopu DN300 vc.zemních prací, zásypu a dodání materiálu

vtoková vpust s mríží

svodidlo silnicní ocelové· dodání a montáž'- ~-- ---- - -- --
.revizní kanal.šachta z bet.prefabrikátu s lit.poklopem---+---- -- - ~---------
Dopravní opatrení· prechodné dopravní znacení

Náklady na vytýcení podzemních vedení

Obetonování trubního propustku betonem prostým vodostavebným

Obetonování trubního propustku betonem prostým vodostavebným V 4 tr. B 20

--- -
trouba betonová DN300
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