SMLOUVA o DÍLO
„Úprava manipulační plochy na p.č. 586/26 v k.ú. Třeboň"
Uzavřená podle § 2586 a následujícídi zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd^ších
př^plsQ (dále jen „občanský zákoník")
Qsk) smlouvy Objednatele; 20SM200026/2020
áskj smlouvy Zhotovitele:.............................

1. Smluvní strany
Objednatel!

SlaUnné lázně Tfebfrfí s.r.o.

se sídlem:

Lázeňská 1001, 379 13 Třeboň

Zastoupený:

prof. JUDr. Vilémem Kahounem, Ph.D., jednatelem společnosti

IČ:

25179896

DIČ:

CZ25179896

Telefonní spojení:
oprávněn jednat ve věcech technických a k převzeb' díla:
Ing. Milan Mikyška, vedoud odboru techniky a správy budov
nebo Stanislav l^dlčík, Investiční technik
(postad jeden z nich)
dále jen „Objednater

Zhotovitel!

Builddlnnovation s.r.o.

se sídlem:

Třeboňská 570/7, RudoHbv 373 71

zápis v obchodním rejstříku Krajským soudem v Českýdi Budějovidh, oddíl C, vložka 5041
Zastoupený:

Ing. Lukášem Kviderou

IČ:

62525174

DIČ:

CZ62525174

Telefonní spojení:
E-mail;

osoba stavbyvedoudho:
Telefonní spojení:
E-mail;

dále jen „Zhotdviter

i

2.
2.1.

2.2.

Všeobecné smluvní podmínky
Součástí smlouvy o dílo jsou Zadávací dokumentace výkaz výměr a další doklady rozhodné pro
provádění stavby, nabídka Zhotovitele a další ujednání dle příloh této smlouvy o dílo. V pochybnostech
o obsahu smluvního vztahu se použije nejprve znění této smlouvy, potom Výkaz výměr a projektová
dokumentace, potom nabídka Zhotovitele, nedohodnou-lí se smluvní strany o některých věcech
výslovně a písemně jinak. Soubor všech dokumentů tvořících součást smlouvy spolu s dokumenty,
na které se smlouva odvolává, je nadále označován též jako „smluvní dokumenty”.
Obě smluvní strany se ve \^h věcech, které nejsou upraveny podmínkami zadání, nabídkou
Zhotovitele nebo smlouvou, řídí příslušnými ustanoveními občínského ^koníku.

3. Povinnosti Zhotovitele
3.1.

Závazek provést dílo na svůj náklad a na svou odpovědnost.
3.1.1.
3.1.2.

3.2.

Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpea ve jednané době.
Předmět díla bude proveden v souladu se zadávacími podmínkami zadávacího řízení.

Zhotovitel je povinen mít po celou dobu trvání této smlouvy platné oprávnění k podnikání a v rozsahu
dostatečném pro plnění závazků z této smlouvy.

4. Povinnosti Objednatele
4.1.

Povinnost zaplatit
4.1.1.

Objednatel je povinen řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou
cenu.

5. Rozsah předmětu díla
5.1.

Rozsah předmětu díla
5.1.1.

5.1.2.
5.3.

Předmětem díla je zhotovení stavby „Úprava manipulační plochy na p.č. 586/26 v k.ú.
Třeboň” v rozsahu vymezeném Zadávad dokumentací, dle závaziíé nabídky Zhotovitele ze
dne 17.09.2020, jejíž pniohou je Zhotovitelem oceněný výkaz výměr a touto smlouvou,
včetně činností a dodávek potřebných pro dokončení díla. Zhotovením stavby se rozumí
úplné, funkční a bezvadné provedení všech prací, konstrukcí a dodávek, v&tně dodávek
potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení
činností souvisejících s dodávkou stavebních prad a konstrukcí, jejichž provedení je pro
řádné dokončení díla nezbytné.
Rozsah předmětu díla je v úplnosti vymezen smluvními dokumenty.

Zhotovitel je povinen jako odborně způsobilá osoba, nejpozději před uhájením prací na příslušné
části d9a, zkontrolovat technické podmínky a upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na
gištěné vady a nedostatky. Stejně tak je povinen předat Objednateli soupis zjištěných vad předané
dokumentace (pokud se vyskytnou) včetně návrhů na jqich odstranění a případných dopadů na
předmět a cenu díla. Tímto není dotčena odpovědnost Objednatele za správnost předané
dokumentace.

6.

Doba a termíny plnění

6.1. Termín zahájení a smluvní postup realizace:
6.1.1.
6.1.2.
6.1.3.

Předání staveniště Zhotoviteli Objednatelem je stanoveno nejpozději do 12.10. 2020
Zhotovitel sihájí práce na díle nejpozději 13.10. 2020
Zhotovitel zcela a řádně vyklidí staveniště nejpozději do 2 kalendářních dnů
protokolárního předání díla.
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6.1.4.

Pokud Zhotovitel práce na díle nezahájí do 5 dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je
Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. Termín zahájení prací bude uveden v zápisu o
předání staveniště.
Pokud se z dSvodfi na straně Objednatele nepodaří práce zahájit do 10 dnQ ode dne
předpokládaného termínu zahájení, má Zhotovitel právo na změnu termínu dokončení tak,
aby původně dohodnutá doba v^vby ve dnech zůstala zachována, pokud se smluvní

6.1.5.

strany nedohodnou jinak.
6.2.

Termín dokončení
6.2.1.

Smluvní termín dokončení díla bez vad a nedodělků pro celý rozsah předmětu díla dle čl. 5.
této smlouvy je 13.11. 2020.
Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě a prokáže-li Zhotovitel, že ani při vynaložení
veškerého úsilí nemohl dílo díky prodlení Objednatele s plněním jeho povinnosb' dokončit,
prodlužuje se Termín dokončení díla o dobu shodnou s prcdlením Objednatele.
Prodlení Zhotovitele se zahájením plnění dle čl. 6.1.2. delší jak 3 kalendářní dny se považuje
za podstatné porušení smlouvy a může být důvodem k odstoupení od smlouvy.
Prodlení Zhotovitele s dokončením díla čí jeho jednotlivých částí delší jak 5 dnů se považuje
za podstatné porušení smlouvy a může být důvodem k odstoupení od smlouvy.

6.2.2.

6.2.3.
6.2.4.

6.3.

Termín předání a převzetí díla
6.3.1.

Zhotovitel je povinen dokončit a předat řádně zhotovené dílo Objednateli v termínu dle
článku 6.2.1. této smlouvy. O předání díla bude sepsán předávací protokol.
Závazek Zhotovitele definovaný touto Smlouvou zaniká jeho řádným a včasným splněním,
tedy řádným a včasným splněním všech závazků Zhotovitele definovaných v článku 5 výše.

6.3.2.

6.4.

Podmínky pro změnu jednaných termínů
Vícepráoe a méněpráoe, jejichž finanční objem nepřekroa 10 % z hodnoty sjednané ceny díla,
nemají vliv na termín dokončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu, pokud se strany
nedohodnou jinak.

7. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny
7.1.

7.2.

Obsah ceny
7.1.1.

Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona
č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je dohodnuta bez daně z přidané
hodnoty (DPH). DPH bude účtována podle sazeb platných v době vzniku zdanitelného plnění.

7.1.2.

cena je stanovena závaznou cenovou nabídkou Zhotovitele ze dne 17.09.2020 Pro obsah
sjednané ceny je rozhodujíd Soupis prací - výkaz výměr, který je sourastí předané nabídky
Zhotovitele a je přílohou této smlouvy.

7.1.3.

Sjednaná cena je cenou pevnou a nejv]^ přípustnou za sjednaný rozsah díla, obsahuje
veškeré náklady nezbytné kradnému, kvalitnímu a včasnému provedení díla a zisk
Zhotovitele.

7.1.4.

Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním
hospodářství a kurzovými rozdíly na realized stavby, a to do doby protokolárního předání díla
prostého vad a nedodělků.

Cena díla
7.2.1.

Obě smluvní strany jednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu bez DPH ve výši:

smluvní cena bez DPH
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7.3.

Doklady určující cenu
7.3.1.

7.4.

Podmínky pro změnu ceny
7.4.1.
7.4.2.

7.5.

Závazným podkladem pro cenu za dílo je závazná nabídla Zhotovitele ze dne 17.09.2020 a
její Zhotovitelem oceněný výkaz výměr - soupis prací. Je-li cena díla doložena Položkovým
rozpočtem, zavazuje se Zhotovitel, že tento Položkový rozpo&t je v úplném souladu
se Soupisem prací, předloženým Objednatelem. Položkové rozpočty slouží k prokazování
finančního objemu provedených prací (tj. jako podklad pro měsíční fakturací dílčích plnění) a
dále pro ocenění případných víceprací nebo méněprací.

Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených
podmínek.
Změna sjednané ceny je možná pouze:
- o hodnotu odpovídající změněné výší sazby DPH, pokud po podpisu smlouvy
a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH.

Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování
7.5.1.
7.5.2.
7.5.3.

7.5.4.

Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je Zhotovitel povinen provést
jejich přesný soupis a tento soupis předložit Objednateli k odsouhlasení.
Vyskytnou-li se pří provádění díla vícepráce, bude zadání těchto víceprací řešeno v souladu se
zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách.
Vícepráce budou oceněny položkami uvedenými v nabídce Zhotovitele, položky,
které se v nabídce nevyskytují, budou oceněny dle platného ceníku ÚRS Praha a.s. Položky
neuvedené v ceníku ÚRS Praha a.s. budou oceněny individuální kalkulací.
Vyskytnou-li se pří provádění díla méněpráce, budou oceněny takto:
a)
b)

7.5.5.

8.
8.1.

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

Platební podmínky
Zátohy
8.1.1.

8.2.

na základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami,
doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle Položkového rozpočtu;
vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou
stanoveny základní náklady méněprad;

Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu.

Postup plateb
8.2.1.

8.2.2.

8.2.3.

Cena za dílo (dle odst. 7.2.1 této smlouvy) je konečná a nemůže být překročena. Cena za dílo
bude fakturována a uhrazena až do výše 90 % z ceny za dílo průběžně na základě dílčích
daňových dokladů (dále jen faktur či dflčíich faktur) vystavených Zhotovitelem Ix měsíčně po
Objednatelem ppotvrzených dílčích plnění formou Zhotovitelem předloženého zjišťovacího
protokolu.
Dílčí faktury budou vystavovány na částku odpovídající provedeným Objednateli pracím
v daném období se splatností 30 dnů od doručení Objednateli.
Fakturace bude probíhat až do výše 90 % z ceny za díio na základě soupisu skutečně
provedených prací v daném období předloženého Zhotovitelem a odsouhlaseného
Objednatelem, resp. jeho Technickým dozorem. Soupis prací musí být vždy doložen
podrobným výpočtem jednotlivých fakturovaných poiožek, doplněným náčrty, případně
zákresy se zvýrazněním fakturovaných položek, nebo jejich částí do projektových výkresů tak,
aby bylo jednoznačně patrné, jak se k fal^urované výši příslušné položky došlo. Technický
dozor nebo osoby oprávněné jsou povinny se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 5 dnů
ode dne jeho obdržení. Nedíinou součásti faktury musí být gišťovad protokol dílčího plnění.
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8.2.4.

Bez toho je faktura neúplná a neplatná. Nedílnou součástí faktury musí být též soupis
provedených prad odpovídající soupisu, který předtím pi^ložil Zhotovitel Objednateli, resp.
jeho Technickému dozoru ke schválení a tento jej schválil. Bez tohoto soupisu je faktura
neplatná. Spolu s fakturou budou předkládány i certifikáty, doklady a prohlášení o shodě,
souvis^ící s položkami uvedenými v soupisu prací a stavební deník za dané období.
Nedojde-lí mezi oběma stranami k dohodě ph odsouhlasení množství nebo druhu provedených

8.2.5.

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 majetkové sankce ani úrok z
prodlení vyplývající z peněžitého dluhu Objednatele.
Práce a dodávl^, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo
k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatelem v samostatném
řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. Objednatel požádá o stanovisko
nezávislého znalce, které je pro obě strany závazné. Náklady na znalce nesou obě strany
na polovic.

8.3.

Zádržné (pozastávka)
8.3.1.

Částka rovnající se 10 % z celkové sjednané ceny za di1o slouží jako zádržné, které bude
uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli až po úspěšném protokoiárním předání a převzetí di1a
a po odstranění veškerých vad díla, na základě konečné faktury vystavené Zhotovitelem
Objednateli.

8.4. Lhůty splatnosti
8.4.1.
8.4.2.

Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne následujídho
po dni doručení í^dně vystavené faktury.
Za doručení faktury se považuje den f^ání faktury do poštovní evidence Objednatele, nebo
třetí den po jejím doporučeném odeslání Zhotovitelem. Zhotovitel je povinen vystavit a předat
fakturu tak, at^ byla Ot^nateli doručena nejpozději patnáctý den následujícího měsíce.

8.5. Platby za vícepráce
8.5.1.

8.5.2.
8.5.3.

Pokud se v průběhu provádění díla vyskytnou vícepráoe (méněpráce), s jejichž provedením
Objednatel písemně souhlasí, budou po celou dobu evidovány formou Změnových listů.
Změnový list musí obsahovat odůvodnění změny, položkovou kalkulaci a musí být odsouhlasen
Objednatelem.
Vícepráce odsouhlasené Objednatelem budou tekturovány samostatnou fakturou po jqich
dokončení.
Vícepráce, na které není uzavřen dodatek smlouvy, není možno zahrnout do fakturace.

8.6. Nál^itosti daňových dokladů (faktur)
8.6.1.

Faktury Zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu
o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat:
-

označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo
identifikační údaje Objednatele včetně DIČ
identifikační údaje Zhotovitele včetně DIČ

'
-

popis obsahu účetního dokladu
datum vystavení
datum uskutečnění zdanitelného plnění
výši ceny bez daně celkem
sazbu daně
podpis odpovědné osoby Zhotovitele
přílohu - soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu
faktury budou předidádány Objednateli ve třech origináiech
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v případě, že předmět plnění bude podléhat režimu přenesení daňové povinností, podle § 92e zákona
č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisQ, bude faktura označena textem: „Daň odvede

zákazník'.
8.7. Termín splnění povinností zaplatit
8.7.1.
8.7.2.

Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka
připsána na účet Zhotovitele.
V případě prodlení Objednatele s úhradou splatných závazkG delším než 30 dnů
oproti stanovenému termínu splatnosti je Zhotovitel oprávněn přerušit provádění prací,
a to bez jakýchkoliv sankcí.

9. Majetkové sankce
9.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů
9.1.1.
9.1.2.
9.1.3.

9.1.4.

9.1.5.

9.1.6.
9.1.7.

9.2.

a převzetí díla dle článku 6.2.1. této smlouvy ve výši 2.000,- Kč za každý započatý den
prodlení.
Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu za nedodržení konečného termínu odstranění
vad uvedených v protokolu o převzetí a předání díla ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den
prodlení a jednotlivou vadu.
Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu za nedodržení termínu nástupu k odstranění
reklamovaných vad v záruční lhůtě ve v^í 500,- Kč za každý zapo&itý den prodlení a každou
j»jnotlivou vadu.
ZhrXovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu za nedodržení termínu vyklizení staveniště
ve výši 1.000,- Kč za teždý započatý den prodlení.
Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu za nedostavení se na předání a převzetí
staveniště ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení. Objednatel je povinen učinit nit
písemnou výzvu na e-mail osoby stavbyvedoucího, minimálně 2 pracovní dny před termínem
předání a převzetí staveniště.

Lhůta splatnosti sankcí
9.2.1.
9.2.2.

10.

Objednatel zajíčatí Zhotoviteli úrok z prodlení s termínem splatnosti faktur ve výši stanovené
obecně závaznými právními předpisy.
Zhotovitel zaplab' Obgednateli smluvní pokutu za nezahájení činnosti ve lhůtě dle ď. 6.1.2. této
smlouvy ve v^i 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
Zhotovitel zaplatí Ot^natelí smluvní pokutu za nedodržení konečného termínu předání

Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozd^i do čtrnácti dnŮ ode dne
doručení příslušného vyúčtování.
Stejná ihůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení.

Staveniště

10.1. Předání a převzetí Staveniště
10.1.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou rast) ve ihůtě dle čl.
6.1.1 této Smlouvy, nejpoďěji však v den zahájení prad, pokud se strany písemně
nedohodnou jinak. Splnění termínu předání Staveniště (nebo jeho částí) je podstatnou
náležitostí smlouvy, na níž je závislé splnění Termínu předání a převzetí díla.
10.1.2. O předání a pí^etí Staveniště vyhotoví Zhotovitel písemný protokol, který obě smluvní
strany podepisí. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému
podpisu příslušného protokolu.
10.1.3. Objednatel je povinen nejpozději ke dni předání staveniště předat Zhotoviteli dokumentad pro
realizaci stavby včetně dokladové části, pokud existuje, v počtu min. 2 pare. Převzetí
dokumentace bude potvrzeno v protokolu o předání a převzetí staveniště.
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10.2.

Vytýčení stávajících podzemních inženýrských sífa'

10.2.1. Zhotovitel zabezpečí vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí (vodovodních, stokových,
energetických a telekomunikačních) nacházqicích se v prostoru Staveniště, případně i na
pozemcích přilehlých, které budou prováděním díla dot^ny.
10.2.2. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajídch
inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto buď
vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich
pt^kození.
10.2.3. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré
důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel neodpovídá za škody na stávajících
inženýrských šitích, které nebyly vyznačeny v podkladech Objednatele.
10.2.4. Dojde-lí k poškození stávajících in^nýrsl^ch sítí, které byly íadně vytýčeny, nese veškeré
náklady na uvedení sítí do původního stavu Zhotovitel včetně případných škod, pokut apod.
10.3. Vybudování zařízení staveniště
10.3.1. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel
v souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady
na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidad a vyklizení zařízení staveniště jsou
zahrnuty ve jednané ceně díla. Vyžaduje-li vybudování zařízení staveniště stavební povolení
nebo projednání s dotčenými orgány státní správy či jinými osobami, provede je Zhotovitel na
vlastní náklady.
10.3.2. Zařízení staveniště vybuduje v nezbytném rozsahu Zhotovitel.
10.3.3. Jako součást zařízení staveniště zajistí Zhotovitel i rozvod potřebných médií
na Staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená Objednatelem. Cena za dodávky
energií a médií je obsažena v ceně díla.
10.3.4. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřicí místa na úhradu jím spotřebovaných
energií a médií a tyto uhradit.
10.4. Užívání staveniště
10.4.1. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla
a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.
10.4.2. Zhotovitel je povinen před zahájením prad projednat s vlastníky dotčených pozemků konkrétní
podmínky vstupu na pozemky a pořídit o tom písemný záznam ověřený podpisem příslušného
vlastíiíka pozemku. Seznam vlastníků všech pozemků dotčených stavbou dle stavebního
povolení předá Zhotoviteli Technický dozor při předání staveniště.
10.5. Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací
10.5.1. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám nebo překopŮm
veřejných komuniké' zajišťuje Zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.
10.5.2. Jestliže v souvislosti s provozem Staveniště nebo prováděním díla bude třeba umístit nebo
přemístit dopravní značky podle (Odpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce
Zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umisťování, přemisťování a udržování dopravních
značek v souvislostí s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých
v této souvislosti jdou k tíži Zhotovitele.
10.5.3. Zhotovitel je povinen udržovat na Staveništi pořádek. Tato povinnost se vztahuje zejména na
přilehlé pozemní komunikace znečištěné anností Zhotovitele.
10.5.4. Zhotovitel je povinen průběžně ze Staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti
a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho
činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo Staveniště.
10.6.

Podmínky bezpečností a hygieny a ochrany životního prostředí na staveništi
10.6.1. Zhotovitel je povinen zajistit na Staveništi veškerá bezpečnostní opatření a hygienická opatření
a požární ochranu Staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným
příslušnými předpisy.
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10.6.2. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný přístup ke >^em částem díla pro výkon technického
dozoru a kontroly díla. Pokud nebude Zhotovitelem zajištěn takoví^ bezpečný přístup,
je Technický dozor oprávněn odmítnout provedení kontroly. Technický dozor pak určí nový
termín pro\^ení kontroly pnslušné částí díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení
termínu dokončení díla. Veškeré náklady na provedení takovéto dodatečné kontroly ze strany
Technického dozoru nese Zhotovitel a Objednatel je oprávněn vyúčtovat takto vzniklé náklady
v souladu s podmínkami, za kteiých mu ú^uje své činnosti Technický dozor. Zhotovitel je
povinen takto vystavenou fakturu uhradit Objednateli do 10 dnů od data, kdy ji obdržel.

11.

Stavební deník

11.1. Povinnost vést stavební deník
11.1.1. ^lotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pradch, které provádí,
stavební deníl^ ve smyslu § 6 Vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.
11.1.2. Stavební deník musí být po celou dobu provádění prací přístupný oprávněným osobám
Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do Stavebního deníku zapisovat.
11.1.3. Povinnost vést Stavební deník končí úspěšným protokolárním předáním a převzetím díla,
případně po odstranění veškerých vad stavby.
11.2. Změnové listy
11.2.1. Zhotovitel je povinen vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence, Změnové list/
veškerých změn díla.
11.2.2. Do Změnových listů zapisuje Zhotovitel zejména všechny změny, nebo úpravy díla, které se
odchylují od Projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráoe, které v průběhu
realizace díla vzniknou.
11.2.3. Zhotovitel je povinen vypracovat a do Změnových listů uvést stručný, ale př^ný technický
popis víceprací nebo změn díla a jejich podrobný a přesný soupis prad a návrh na zvýšení či
snížení ceny. Objednatd se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání Zhotovitele, nejpozději >^k
do pěti pracovních dnů od vyzvání Zhotovitelem. Zápis Zhotovitele musí obsahovat i odkaz na
zápis v řádném Stavebním deníku a přesné určení kde a kdy vícepráce vznikly a z jakého
důvodu. Práce dle změnových listů mohou být realizovány až po jejich odsouhlasení
Objednatelem.
11.3. Itentrolní dny
11.3.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel Kontrolní dny v termínech
nezbytných pro ^dné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát za 7 dní. Objednatel
je povinen oznámit konání Kontrolního dne písemně a nejméně 2 dny před jeho konáním.
11.3.2. Kontrolních dnů jsou povinní se zúčastnit zástupci Objednatele a poddodavatelé Zhotovitele.
11.3.3. Obsahem Kontrolního dne je z^ména zpráva Zhotovitele o postupu prad, kontrola časového a
finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci
Technického a Autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkdů. ^
11.3.4. Zhotovitel pořizuje z Kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá >^m zúčastněným,
je možná fonna provedení zápisu z kontrolního dne do stavebního deníku.

12.

Provádění díla a bezpečnost practe

12.1. Pokyny Objednatele
12.1.1. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat
veškeré pokyny Objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné
porušování smluvních povinností Zhotovitele.
12.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu
věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla,
jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
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12.1.3. Po dobu nepřítomnosti stavbyvedoucího přebírá jeho funkci ve stavebním deníku určený
zástupce. Zástupce může zastupovat pouze v odůvodněných případech (nemoc, dovolená),
v jiných případech podléhá zastupování souhlasu Objednatele.
12.2. Použité materiály a výrobky
12.2.1. Věcí, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit Zhotovitel, pokud v této smlouvě
není výslovně uvedeno, že je opatří Objednatel.
12.2.2. Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizací 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 spojené nese
Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály,
které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných
předpisů. Zhotovitel je povinen provádět všechny práce na díle v souladu s Technickými
specifikacemi, technologickými po^py stanovenými výrobci použitých materiálů a výrobků.
12.2.3. Zhotovitel doloží na vyzvání Objednatele, nejpozději však v Termínu předání a převzetí díla,
soubor certifikátů rozhodujících materiálů uží^ch k vybudování díla. Na vyžádání Objednatele,
Technického či Autorského dozoru, je Zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu
provádění prací přísiušné certifikáty pro jednotlivé materiály a výrobky, takt^ technické listy
jednotlivých materiálů a výrobků a technologické postupy stanovené výrobce. V případě, že na
vyžádání Objednatele, Technického, či Autorského dozoru tyto doklady Zhotovitel nepředloží,
má právo Technický dozor práce na díle pozastavit až do doby předložení dokladů, těz toho,
že by Zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla.
12.3. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce.
12.3.1. Zhotovitel se zavazuje dodržovat všechny platné předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany
zdraví při prácí (dále jen BOZP), hygieny práce, požární a ekologické předpisy na pracovištích
Objednatele. Je povinen používat pouze zařízení schopná bezpečného provozu, určit způsob
ochrany a prevence proti úrazům u svých zaměstnanců i u ostatních osob, které mohou být
přítomny na pracovištích Objednatele.
12.3.2. Zhotovitel se zavazuje, že jeho zaměstnanci budou odborně a zdravotně způsobilí pro výkon
činností prováděných v objektech Objednatele. Zaměstnanci musí být řádně proškoleni
v oblastech BOZP, požární ochraně (dále jen PO), hygieně práce a ekologii dle platných
právních předpisů.
12.3.3. Zhotovitel je povinen umožnit přštup na staveniště a kontrolu provádění prací osobě pověřené
činností koordinátora BOZP a dbát jeho pokynů.
12.3.4. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad dodržováním příslušných bezpečnostních
předpisů a předpisů Environmentálního systému (dále jen EMS), pravidelně kontrolovat péči o
BOZP, PO a EMS na pracovištích Zhotovitel. Zavazuje se včas písemně informovat Objednatele
o případné změně pracovního postupu nebo dalších rizicích, které se při činnostech nově
vyskytly a mohly by vést k poškození zdraví, ohrožení života, negativním environmentálním
dopadům popřípadě k hmotným škodám. Zhotovitel se zavazuje dodržet ustanovení zákoníku
práce č. 262/2006 Sb. § 101 odst. 3) a 4).
12.3.5. V případě, že Zhotovitel způsobí negativní environmentální dopad (např. havárii), nese
za něj plnou zodpovědnost. Musí zjistit příčinu a určit a provést nápravná opatření.
12.3.6. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení o
bezpečnosti a (x:hraně zdraví při prácí a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen
průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při prácí a o požární
ochraně obnovovat a kontrolovat.
12.3.7. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví
při práci a o požární ochraně i u svých poddodavatelů.
12.3.8. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho
vědomím zdržují na Staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními
pomůckami.
12.3.9. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu
nad bezpečností práce a požární ochranou na Staveništi.

12.3.10. Zhotovitel je povinen zabezpečit i v^kerá bezpečností opatření na ochranu osob a m^tku
mimo prostor Staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná
prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřgnosti jako např. podchody pod
iešením).
12.3.11. Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav sousedících objektů.
12.3.12. Dojde-lí k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících
s prováděním díla je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného
záznamu. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost.
12.4. Dodržování zásad ochrany životního prostředí
12.4.1. Zhotovitel pří provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím
vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke Staveništi) a je
povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývajíd z právních předpisů řešících problematiku
vlivu stavby na životní prostř^í.
12.4.2. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z Jeho činnosti a vést
evidenci o způsobu jejich zneškodňování.
12.5. Dodržování podmínek rozhodnutí dotčených orgánů a organized
12.5.1. Zhotovitel se svazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývajíd ze
stavebního povolení, případně z ohlášení stavebních úprav. Pokud nesplněním těchto
podmínek vznikne Objednateli škoda, hradí ji Zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost
nemá, prokáže-li, že škodě nemohl sbránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče,
kterou na něm lze spravedlivě požadovat.
12.5.2. Zhotovitel odpovídá za to, že všichni jeho směstnand byli podrobeni vstupní lékařské
prohlídce a že jsou zdravotně způsobilí k práci na díle.
12.5.3. Zhotovitel sjísb' veškerá správní povolení či rozhodnutí potíebná k vykonání stavebni'ch
činností.

12.6. Kontrola provádění prací
12.6.1. Objednatel, osoba pověřená výkonem technického dozoru (TD) a osoba pověřená výkonem
autorského dozoru (AD) je oprávněn kontrolovat provád^í 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.
12.6.2. Objednatel může písemně určit osoby, které jsou oprávněny kontrolovat provádění díla (dále
jen TD a AD). Dojde-li v průběhu stavby ke změně technického dozoru (autorského dozoru),
je vůči Zhotoviteli tato změna účinná doručením písemného oznámení jména nového
Technického dozoru (AD) podepsaného osobou oprávněnou jednat za Objednateie.
12.6.3. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu
budou okryty nebo se stanou nepří^pnými (zápisem ve stavebním deníku a telefonickým
vyrozuměním technického dozoru). Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméně pět dnů
před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty.
12.6.4. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel
oprávněn předmětné práce zakrýt. Budeli v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat
jejích odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se
\^k ^istí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací,
opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.
12.6.5. V případě, že jakékoli části předmětu díla Zhotovitel zakryje bez toho, že by vyzval
Objednatele k jejich kontrole před zakrytím v souladu s předchozím odstavcem, nemá nárok
na úhradu prad a dodávek souvisejídch s takovýmito částmi předmětu díla Objednatelem.
Nárok na zaplacení prad a dodávek uvedených v tomto odstavd vznikne Zhotoviteli jedině
v případě, že Objednatel dodatečně uzná Zhotovitelem předložené průkazy o způsobu
provedení předmětné části díla v souladu se všemi ostatními podmínkami smlouvy
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12.6.6. Pokud z d&vodů, které leží na straně Zhotovitele, nebude možno provést kontrolu
a odsouhlasení části díla, k jehož převzeb' byl Objednatel vyzván v]^ uvedeným způsobem,
zástupce Objednateie - Technický dozor pak určí nový termín provedení kontroly příslušné
části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla. Veškeré
náklady na provedení takovéto dodatečné kontroly ze strany Technického dozoru nese
Zhotovitel a Objednatel je oprávněn vyúčtovat takto vzniklé náklady v souladu s podmínkami,
za kterých mu účtuje své annosb Technický dozor. Zhotovitel je povinen takto vystavenou
fakturu uhradit Objednateli do 10 dnŮ od data, kdy jí obdržei.
12.6.7. Technický dozor je oprávněn kontrolovat provádění díla v plném rozsahu a je při tom
oprávněn vstupovat na staveniště a na všechna pracoviště Zhotovitele, kde se vyrábějí
výrobky pro stavbu, a do skladů Zhotovitele, kde se materiály a výrobky pro stavbu skladují.
12.6.8. Technici^ dozor a Objednatel je oprávněn po Zhotoviteli požadovat prokázání původu a
vlastností materiálů a výrobků, které Zhotovitel hodlá použít pro stavbu.
12.6.9. Zjistí-li Technický dozor nebo Objednatel, že jsou prováděny stavební, případně montážní
práce, bez toho, že by na stavbě byl přítomen stavbyvedoud nebo jeho zástupce, má právo
tyto práce zastavit až do doby, než bude stavbyvedoucí nebo jeho zástupce přítomen. Jsou-li
prováděny montážní práce, platí totéž o vedoudm montáží a jeho zástupd. Zhotovitel nemá
nárok na prodloužení termínu dokončení stavby ani úhradu nákladů vzniklých z důvodů
takovéto prodlevy.
12.6.10. Technický dozor nebo Objednatel obdrží od Zhotovitele po jednom vyhotovení veškeré
výrobní dokumentace, tj. realizačního projektu, konstrukčních a dílenských výkresů, receptur,
statických výpočtů apod., bude-li se podle nich dflo provádět, odsouhlasené projektantem,
který zpracoval projekt pro výběr zhotovitele.
12.6.11. Jestliže Technický dozor nebo Objednatel uzná za potřebné pro bezvadné provedení díla
vyhotovení dalších částí dokumentace dle předchozího článku, které nejsou obsaženy v
realizační dokumentaci dodané Zhotovitelem, požádá písemně Zhotovitele o dodání takovéto
dokumentace. Zhotovitel dodá takto vyžádanou dokumentaci ke schválení Technickému
dozoru nebo Objednateli s dostatečným předstihem před prováděním té části díla, která je
touto dokumentací řešena. Veškerá takováto dokumentace bude před tím odsouhlasena
projektantem, který zpracoval projektovou dokumentaci pro výběr Zhotovitele a budoucím
provozovatelem díla. Náklady na pořízení takovéto dokumentace má Zhotovitel zahrnuty do
ceny díla uvedené v odst. 7.2. této smlouvy.
12.7. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu
12.7.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo tratím osobám z titulu
opomenutí, nedbalostí nebo nepiněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo
jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, včetně opožděného plnění, je Zhotovitel
povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby
škodám, pokud možno předcházel. Je-li již z povahy prováděného díla zřejmé, že ke škodám
na vlastnictví nebo k poškození zájmů může dojít, je Zhotovitel povinen s dotčenými osobami
předem projednat přiměřenou náhradu. Zproštení odpovědnosti za škodu je možné pouze
průkazem, že ke škodě nedošlo.
12.7.2. Zhotovitel odpovídá I za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj diJo provádějí.
12.7.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů,
přístrojů nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použit při provádění díla.

13. Poddodavatelé
13.1. Podmínky, za kterých je možné pověřit realizací di1a jinou osobu
13.1.1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatelé) pokud je to
v souladu se zadávacími podmínkami. V tomto případě ^k Zhotovitel odpovídá za činnost
poddodavatelé tak, jako by dílo prováděl sám.
13.1.2. Změna poddodavatelé uvedeného v nabídce nebo v protokolu o předání staveniště je možná
pouze se souhlasem Objednatele.
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13.1.3. Zhotovitel je povinen při změně poddodavatelé, jehož prostřednictvím prokazoval kvalifikaci ve
výběrovém řcení, předložit Objednateli doklady v rozsahu požadovaném zadávací
dokumentací.
13.1.4. Poddodavatelé, kteří nebylí identifikováni v nabídce Zhotovitele a kteří se následně zapojí do
plnění zakázky, musí být identifikováni, a to pí^ zahájením plnění zakázky poddodavatelem.

14. Kontroly, zkoušky a revize
14.1. Kontrolní a zkušební plán stavby
14.1.1. Zhotovitel je povinen před zahájením prací pi^ložit Objednateli nebo Technickému dozoru
Olqednatele kontrolní a zkušební plán.
14.1.2. Ot^ednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupQ podle kontrolního
a zkušebního plánu a v případě odchylky postupu zadavatele od tohoto dokumentu požadovat
okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností Zhotovitele proti kontrolnímu a
zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací.

15. Předání a převzetí díla
15.1. Organizace předání díla
15.1.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 2 dny předem, kdy bude dílo
připraveno k předání a převzeb'. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu
stanoveného Zhotovitelem zahájit přejímací ř^ení a ^dně v něm pokračovat.
15.1.2. Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo.
15.1.3. Otjednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za
nezbytnou.
15.1.4. Zhotovitel je povinen k předání a převzetí díla přizvat své poddodavatelé.
15.1.5. O průběhu předávacího a přejímacího řcení pořídí Zhotovitel protokol.
15.1.6. Povinným obsahem protokolu jsou:
údaje o Zhotoviteli, poddodavatelích a Objednateli
popis díla, které je předmětem [šedání a převzetí
dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště
termín, od kterého počíná běžet záruční Ihůta
prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá
specifikace předaných ciokladů.
15.1.7. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí vady, musí protokol obsahovat i;
•
•
•

soupis jištěných vad
dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání
dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí 2^otoviteli za účelem odstranění vad

15.1.8. V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla
i důvody, pro které odmítá dílo převát.
15.2. Vady dna
15.2.1. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě
ani ve spojení s jinými nebrání užívání dHa funkčně nebo estetici^, ani jeho užívání
podstatným způsobem neomezují.
15.2.2. V protokolu o předání a převzetí uvede Objednatel soupis těchto vad, včetně způsobu a
termínu jejich odstranění. Objednatel je oprávněn požadovat:
•
•
•
•

odstranění vady dodáním náhradního plnění
odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná
přiměřenou slevu ze sjednané ceny
odstxxipit od smlouvy.
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Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje.
15.2.3. Nedojde-ll mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad, pak platí, že vady musí
být odstraněny nejpozd^i do 10 dnů ode dne prédání a převzetí pnslušné části díla.
15.2.4. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady i v případě, kdy podle jeho názoru za
vady neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnub'
soudu Zhotovitei. Pokud Zhotovitel nepřistoupí k odstranění vad bez zbytečného odkladu poté,
co k tomu byl Objednatelem vyzván, je Objednatel oprávněn si vady nechat odstranit třetí, k
tomu způsobilou osobu, a takto vynaložené náklady uplatnit u Zhotovitele, který je povinen je
uhradit. V takovémto případě se zásah třetí osoby do díla považuje z hlediska platností záruky
za jakost díla za zásah Zhr^ovitele.
15.2.5. V případě, že Zhotovitel oznámí Objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí
a při předávacím a prejímadm řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo, že není ve
stavu nezbytném pro předání a převzetí dOa, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli veškeré
náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i
náklady na organizaci opakovaného řúení.
15.2.6. V případě, že se Objednatel přes iédné vyzvání a bei závažného důvodu nedostaví k převzetí
a při předání díla, nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem zmaří, je Objednatel
povinen uhradit Zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a
prejímadm řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
15.3. Doklady nezbytné k předání a převzetí díla
15.3.1. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména
tyto doklady:
•

•

Zápisy a osvědčení o provedených revizích a zkouškách, včetně zkoušek
použitých materiálů.
Zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací
Stavební deník
Dokumentace změn a víceprací
Podrobnou fotodokumentad s popiskami jednotlivých snímků - Ix na CD
Další doklady vyžadované k předávadmu a přejímadmu řízení
Zpracování a dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové
části (vše v ráském jazyce), ve 2 vyhotoveních v tištěné podobě
geodetické polohopisné a výškopisné zamětení díla

15.3.2. Nedoloží-li Zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se příslušná rast díla za dokončenou a
schopnou předání.
15.3.3. Objednatel je povinen připravit a doložit u předávadho a přejímacího řízení zejména
tyto doklady:
•

Stavební povolení včetně dokladu o jeho nabytí právní mod a včetně všech případných
změn a doplňků

Tyto doklady slouží při předání a převzetí díla ke kontrole, zda byly splněny podmínky
v nich obsažené. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat
provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje a s uvedením
termínu, do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí
převzetí díla.
15.4. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby
15.4.1. Dokumentaci skutečného provedeni díla vypracuje Zhotovitel jako součást dodávky stavby.
15.4.2. Dokumentad skutečného provedení vypracuje Zhotovitel podle následujících zásad.
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•

•
•
•

Do projektové dokumentace pro provedení všech částí stavby budou zřetelně vyznačeny
všechny změny, k nimž došlo v prQběhu zhotovení díla. Dokumentace skutečného
vyhotovení musí umožnit přehledným způsobem porovnat projektovaný a skutečný stav
provedení stavby.
Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným
změnám, budou označeny nápisem „beze změn".
Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem
a přímením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele.
U výkresů obsahujídch změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen
i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele
a její souhlasné stanovisko.

16. Užívání díla
16.1. Předčasné užívání
16.1.1. Pokud chce Objednatel užívat dílo nebo jeho část před úplným dokončením díla, musí
se Zhotovitelem uzavřít dohodu o předčasném užívání díla, v na bude uvedeno:
•
•
•

popis předmětu předčasného užívání, jeho stav v době počátku předčasného užívání
a podmínky před&isného užívání
závazek(y) Objednatele k zajištění bezpečnosti osob a ochrany majetku při předčasném
užívání
závazek(y) Objednatele k provedení takových opatření, která zabrání vlivu předčasného
užívání na dokončení zbývajících částí díla

16.1.2. Zhotovitel není odpovědný za vady vzniklé opotřebením nebo poškozením díla při předčasném
užívání díla nebo jeho části, které by bez píedčasného užívání nevznikly.

17. Vady díla
17.1. Odpovědnost za vady díla a vady plnění díla.
17.1.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání - viz blíže čl. 15.2. a dále
odpovídá za vady díla jištěné v záruční lhůtě.
17.1.2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věd předaných
mu k zpracování Objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče
vhodnost těchto věd nemohl zjistit nebo na ně upozornil a Objednatel na jgidi použití trval.
Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu
Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a
Objednatel na jejích dodržení trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani pří vynaložení
odborné péče nemohl jistit.
17.1.3. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly zaviněny Objednatelem, třetí osobou
nebo způsobeny vyšší mod.
17.1.4. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené vlivem stavu konstrukd, do kterých nebylo
zhotovitelem zasahováno.
17.2. Délka záruční doby
17.2.1. Zhotovitel dává za jakost díla Objednateli záruku. Záruční Ihůta na celé dílo se sjednává v
délce 36 měsíců a začíná b^et od doby předání a převz^í díla. Pro zařízení, vybavení, ke
kterým poskytuje jejich výrobce záruční list, se záruční Ihůta sjednává v délce garantované
výrobcem v záručním listě ode dne předání a převzetí díla objednatelem. Pokud nějaká
část stavby bude uváděna do předčasného užívání, běží na ní záruční lhůty stejným
způsobem, jak je popsáno v předchozí části odstavce s tím, že lhůty poanají běžet dnem
uvedení části stavby do předčasného užívání. Záruční Ihůta neběží po dobu, po kterou
Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá.
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17.3. Způsob uplatnění reklamace
17.3.1. Objednatel je povinen vady
po jejich jištění. Oznámení
kontaktní osobu. V reklamaci
reklamací Objednatel uvede,
oprávněn požadovat:
•
•
•
•

písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu
vady postačí e-mailem na v předávacím protokolu určenou
musí být vady popsány nebo uvedeno jak se projevují. Dále v
jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je

odstranění vady dodáním náhradního plnění
odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná
přiměřenou slevu ze sjednané ceny
odstoupit od smlouvy.

Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje.
17.3.2. Právo Objednatele vyplývající ze záruky zaniká, pokud Objednatel neoznámí vady díla:
•
•

bez zbytečného odkladu poté, kdy je ^istí
bez zbytečného odkladu poté, kdy mohly být zjištěny pozdil při vynaložení odborné péče
nejpozději >^k do konce záruční doby.

17.3.3. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace
odeslaná Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
17.4. Podmínky odstranění reklamovaných vad
17.4.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do lO-d dnů po obdržení reklamace písemně oznámit
Objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamací
Objednatele uznává. Všly však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění
vad(y). Tento termín nesmí být delší n^ 15 dnů ode dne obdržení reklamace pokud se
zhotovitel a objednatel nedohranou jinak, a to bez ohledu na to zda Zhotovitel reklamaci
uznává či neuznává. Nestenoví-li Zhotovitel uvedený termín, pak platí Ihůta 15 dnů ode dne
obdržení reklamace. Současně Zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vadu(y)
odstraní.
17.4.2. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do
15 dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění
reklamované vady nese Zhotovitei i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
17.4.3. Nenastoupí-ii Zhotovitel k odstranění rekiamované vady ani do 20-tí dnů po obdržení
reklamace Objednatele (resp. 48 hodin v případě havárie) je Objednatel oprávněn pověřit
odstraněním vady jinou odbornou právnidrou nebo fyzickou osobu (třetí osobu). Veškeré takto
vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel. V takovémto případě se zásah třetí osoby do
díla považuje z hlediska platnosti záruky za jakost díla za zásah Zhotovitele.
17.4.4. Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím
reklamovaná vada nevznikla vinou Zhotovitele a že se na ni nevztahiqe záruční Ihůta resp., že
vadu způsobil nevhodným užíváním díla Objednatel apod., je Objednatel povinen uhradit
Zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.
17.4.5. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen
nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod po obdržení reklamace
(oznámení).
17.4.6. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do prostor nezbytných
pro odstranění vady. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na
odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady
17.5. Lhůty pro odstranění reklamovaných vad
17.5.1. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad jednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu
reklamované vady. Nedojde-tí mezi otéma stranami k dohodě o termínu odstranění
reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnŮ ode
dne uplatnění reúamace Objednatelem.
-15 -

17.5.2. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených Objednatelem jako havárie sjednají obě
smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-ll mezí oběma stranami
k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být
odstraněna nejpozději do 5 dnů ode dne uplatnění reklamace Ol^natelem.
17.5.3. O odstranění reklamované vady sep^e Objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady
nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

18. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle
18.1. Vlastnictví díla
18.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.
18.2. Nebezpečí škody na díle
18.2.1. Nebezpečí škody ve smyslu občanského zákoníku nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby
řádného předání a převzetí díla jako celku mezí Zhotovitelem a Objednatelem.

19. Pojištění díla
19.1. Pojištění Zhotovitele
19.1.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných
škod pracovníků Zhotovitele, a to minimálně ve výši 10 mil. Kč. Doklady o pojištění je povinen
předložit Objednateli před podpisem smlouvy a dále kdykoliv na požádání.
19.2. Povinností obou stran při vzniku pojistné událostí.
19.2.1. Při vzniku pojistné událostí zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel.
19.2.2. Objednatel je povinen poskytnout v souvislostí s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou
součinnost, která je v jeho možnostech.
19.2.3. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve g'ednané ceně.

20. vyšší moc
20.1. Definice vyšší mod.
20.1.1. Za vyšší moc se považují okolností mající vliv na dflo, které nejsou závislé na smluvních
stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizací, povstání,
živelné pohromy a epidemie.
20.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci.
20.2.1. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku
vzniku vyšší mocí, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o
úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má
strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost
odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

21. Změna smlouvy
21.1. Forma změny smlouvy
21.1.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami
oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi
zmocněnými.
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21.1.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením
podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.
Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu formou písemného dodatku
ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do patnácti dnQ
ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku.
21.2. Převod práv a povinností ze smlouvy
21,2.1. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající jakož
smlouvu jako celek na jinou osobu pouze s písemným souhlasem Objednatele.

22. Výpověď a odstoupení od smlouvy
22.1.

Objednatel je oprávněn smlouvu vypovědět nebo od smlouvy odstoupit analogicky s § 223 zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

22.2.

Smluvní strany mají právo od smlouvy odstoupit v případech uvedených v občanském zákoníku a dle
této smlouvy.

22.3.

Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy dále v případě, že probíhá ínsolvenční řízení proti
majetku Zhotovitele.

22.4. Způsob a důsledky odstoupení od smlouvy
22.4.1. Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit
druhé straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy
odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, nebo ustanovení tékona, který jí k takovému
kroku opravňuje. Bez těchto náležítostf je odstoupení neplatné. Účinky odstoupení nastávají
dnem doručení oznámení druhé straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení bylo
doru&no 5. dnem od jeho odeslání v poštovní zásilce s doručenkou.
22.4.2. Strany se ve smyslu občanského zákoníku dohodly, že po odstoupení od smlouvy a jejím
ukončení trvají a zůstávají v platnosti ujednání stran týkajíd se odpovědnosti za vady té částí
díla, té části díla, od nc nebylo odstoupeno, pokud Objednatel odstoupí jen ohledně částí
nesplněného závazku dle § 2004 odst. 2 OZ, dále v tomtéž případě záruky za jakost a záruční
lhůty, vlastnictví provedené Částí díla, od niž nebylo odstoupeno. Po odstoupení od smlouvy a
jejím ukončení trvají a zůstávají v platnosti vždy ujednání stran týkající se smluvních pokut,
náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě.
22.4.3. Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým je stanovena
cena díla, tento soupis s objednatelem odsouhlasí.
22.4.4. Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje fakturu.
22.4.5. Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany nedohodnou
jinak.
22.4.6. Zhotovitel vyzve písemně objednatele k převzetí části zakázky a objednatel je povinen do
deseti pracovních dnů po obdržení výzvy zahájit „dílčí přejímací řízenP'.
22.4.7. Objednatel převezme dosud provedené práce i nedokonfené dodávky do 5 dnů ode dne
ukončení platnosti a účinnosti smlouvy, a uhradí zhotoviteli cenu věcí, které opatřil do dne
doručení výpovědi, a to do čtrnáctí dnů ode dne předložení vyúčtování.
22.4.8. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti včetně stavu
rozpracovanosti díla, jeho ohodnocení, vymezení vad a sjednání způsobu jejich odstranění'.
Objednatel má v případě ukončení smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z
ceny, namísto odstranění takových vad.

23.

Podstatné porušení smlouvy

23.1, Za podstatné porušení smlouvy Zhotovitelem se považují tyto skutečnosti:

-
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Zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy poddodavatelé v rozporu s nabídkou
Zhotovitele v rámci zadávadho řízení na zakázku nebo bez předchozího souhlasu
Objednatele.
Zhotovitel bez právního důvodu přerušil zhotovování nebo zastavil provádění díla na dobu
delší nK 10 kalendářních dnů.
Zhotovitel při provádění díla použil výrobky a materiály, které nevykazují minimálně
předepsané technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby specifikované
projektovou dokumentad, Technologickými předpisy a touto smlouvou.
Zhotovitel nedodrží koneoiý termín pro provedení díla uvedených v odst. 6.2.1 této
smlouvy.
Zhotovitel neodstraní v prQběhu plnění závazku vady díla, na které byl písemně upozorněn,
ve IhQtě stanovené smlouvou či technickým dozorem objednatele.
Zhotovitel se odtne opakovaně v prodlení se splněním kteréhokoliv svého závazku ze
smlouvy po dobu delší než 5 pracovních dnů.
Zhotovitel i přes opakované (nejméně dvakrát) písemné upozornění Objednatele provádí dílo
neodborně nebo v rozporu s podklady pro provedení díla nebo v rozporu s pokyny
ot^natele nebo v rozporu s Technotogick^i předpisy.
23.2. Za podstatné porušení smlouvy Objednatelem se považují tyto skutečnosti:
•
•
•

Objednatel neposkytuje zhotoviteli potřebnou souannost pro provádění díla
Objednatel je v prodlení s úhradou faktury delší než 30 dní po splatnosti
Objednatel nepředal zhotoviteli staveniště ve stavu možném k realizaci díla.

24. Rozhodné právo a soudní příslušnost
24.1.

Právní vztahy vyplývajíc' z této smlouvy o dílo se řídí zákony české republiky, zejména občanským
zákoníkem. Spory vzniklé z této smlouvy o dílo se smluvní strany zavazují řešit nejprve dohodou a
není-li to možné, pak podle příslušných ustanovení právních předpisQ české republil^.

24.2.

Soudem místně příslušným pro >^echny spory vzniklé z této smlouvy mezi Zhotoviteli a
Objednatelem je věcně příslušný soud podle místa sídla Objednatele, v případě právního nástupce
Objednatele nebo osoby, na nz byla převedena práva a povinnosti Objednatele ze smlouvy obecný
soud této osoby.

25. Další ujednání
25.1.
25.2.

V případě neplatnosti kteréhokoli ujednání smlouvy nemá tato neplatnost vliv na ujednání ostatní.
Smluvní strany se zavazují případné ujednání bezodkladně nahradit formou písemného dodatku
ujednáním platným a co nejvíce se blížícím svým smyslem a účelem ujednání původnímu.

25.3.

Zhotovitel je dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, osobou
povinnou spolupůsobit při finanční kontrole.
V souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, Objednatel uveřejní tuto smlouvu o dík) v
registru smluv nejpozději do 15 dnů od jqího uzavření. Dnem uveřejnění v registru smluv nabude
tato smlouva účinnosti. Zhotovitel podpisem t^ smlouvy vyslovuje souhlas s uveřejněním této
smlouvy o dílo.
Tato smlouva je vyhotovena ve 3 vyhotoveních, z nichž dva s^nopisy jsou pro Objednatele a jeden
pro Zhotovitele.

25.4.

25.5.
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26. Přílohy
cenová nabídka Zhotovitele - výlaz výměr
pojistná smlouva Zhotovitele

Za Ofcrjednatele:

Za Zhotovitele:

V Třeboni, dne..

V Rudolfově, dne

2JM&0
Jdzriě Tfeíiofl s.r.a.

Lázeňská 1001, 379 01 Třeboň
IČ: 25179896, DIG: C22517989B

ij||0LIIL.O
INN •VATl^*KÍ
BUIL.D4INN0VAT10N s.r.o.
Třeboňská 570/7. Rudolfov 373 71, CZ
IČ' 62525174, D!C:CZ62525174

.^1^.......\MM4U5uiiri^ínn?i,'ťaíi.9.n;9ií...
prof. JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D.
jednatel společností

Ing. Lukáš Kvídera
jednatel společnosti

-
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Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
Sta\^a:

31/2020

Úprava manipulační plochy na p.č. $86/26 v k.ú. Třeboč

Objekt

so 01

úprava tnanlpulačnf pioehy na p.č. S86as v k.ú. Třeboň

Rozpočet;

01

Úprava man^ulačnf plochy na p.č. 586/26 v k.á. Třeboň

Zadavatel

Slatinné lázná Třeboň s.r.o.

IČO; 25179896

Lázeňská 1001

DIČ; CZ2S179896

37901

Třeboň-Třeboň 11

iaun.nTOeioy»Tio^~*iioý

aotovjtel:

^
DIČ;

phboňrtiB0/7
37371
Vypracoval:

RudoMbv

Lukái KvMera

Celkem

Rozpis ceny
HSV
PSV
MON
Vedlejái náklady
Ostatní náklady
Celkem

Základ pro sníženou DPH

16

%

ž^klad pro základní DPH

21

%

Zaokrouhleni

Cena celkem bez DPH

■rltBUlLO

dne

iillHSeVSDtSN
BUit.D4!NNOVAnON e.r.O.
IČ <5252511^ fflSwíw®

Zpracováno programem BUlLOpower 8, © RTS, a.8.

Za objednatele

Stránka 2z 7

Rekapitulace dilú
Čl8k>

Název

Typ dlllu

1

Zemni práce

HSV

2

Základy a zvláštní zakládáni

HSV

5

Komunikace

HSV

762

Konstrukce tesafaké

PSV

767

Konstrukce zámečnické

PSV

D96

Přesuny suti a vybouraných hmot

PSU

ON

Ostatní náklady

ON

CenacaHtem

zpracováno programem BUlLDpower S, ® RTS, a.s.
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Položkový soupis práci a dodávek
S:

31/2020

Úprava manipulační plochy na p.č. 586/26 v k.ú. Tfetxih

O: SO 01

Úprava manipulační plochy na p.č. 586/26 v k.ů. Tfeboh

R:

Úprava manipulační plochy na p.č. 586/26 v k.ú. Tfeboh

01

p.e Číslo položky Název položky
Zemni price
D»:1
Káceni stromů Rstnatych
mzioiioiRoo

2’113202111R00

MJ Množství

kus
0 průméni kmene pfes 100 do 300 mm
s odřezáním kmene a odvStvenlm, vfetné pRpadného odklizeni kmene a vétvi na oddělené hromady na w
prostlédek.
m
VyWiánl obrub z kraJiVků nebo obmbnlků stp|atých

Cen.
soustava / Cenová
platnost
úroveň

Ceník

Cena/ MJ Celkem

RTS 20/II

RTS 20/1

RTS 20/II

RTS 20/1

IRTS2D/II

RTS 20/1

RTS 20/II

RTS 20/1

i

íenim na dopravní

8 vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní pra
5.35
i

3 121101 tOlROO

1

m3

Spimutí cmice s přemístěním na vzdálenost do 50 m

nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v miste upotřebeni nebo na doCasné ď tovalé ski
0.2*671
4 122201101ROO

34 694,061800-1

m3

Odkopávky a prokopávfcy nezapažené v hornině 3
do 100 m3
s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo a naložením na dopravní prostředek,
0.27*671

.5!ie270110SROO

Vodorovná přemlsténl výkřiku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 8 000 do 10 000 m

m3

RTS 20/ II

•Indiv

m3

IRTS20/II

ilmllv

po suchu, bez naloženi výkopku, avSak se složením bez rozhrnuti, zpáteůnl cesta vozidla.
Odkaz na mn položky pořadí 3 134,20000
Odkaz na mn položky pořadí 4 181,17000
eH712012O1R0O

1

7 18110110ZROO

Utoženf svpanitiy n& doCosnou skládku tak,
omice
Odkaz na mn poloiky pořadí 5 315.37000

fia 1 m2 plochy pnpadá pfes 2 m3 výkopku nebo

1

i

m2

Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním

IRTS2Q/II

(RTS 20/1

vyrovnáním výákových rozdílů, ploch vodonivných a ploch do sklonu 1; 5.
671

i

8(19gOQOOOSROO

Ppplall^ za skládku zeminy 1- 4, lupina 17 05 04 z Itetalogu odpadů

1

‘

f

-1

IRTS20/II

Indiv

Odkaz na mn. ponzKy poraoi b ji3.jruuu-i,r

|Dil: 2

Ziktody a zvláitnT zaMádánl

Zpracováno programem BUlLOpower S, O RTS, a.s.
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Položkový soupis pfaci a dodávek
S:

31/2020

Úprava manipulační plochy na p.č. 586/26 v k.0. Tfetxjfí

SO 01

Úprava manipulační plochy na p.č. 586/26 v k.ů. Tfebofi

01

Úprava manipulační plodiy na p.Č. 586/26 v k.ů. THeboh

P.Č Číslo položky
9 271531112ROO

Název položky
PotStéře zhotnene pod základy kameiávo hiubá, drcené, frakce 32 - 63 tnm

MJ Množství

Cena/MJ

Celkem

Ceník

Cen.
soustava / Cenová
úroveň
platnost

in3

RTS 20/II

Indiv

m3

RTS 20/II

i Indiv

LL

RTS 20/11

Mndiv

0.3*671
101271571111ROO

1 Polštáře zhutněné pod základy Štěrkopísek třidenj',
U

iijgg82220iiRao

1 Ptésun hmot rnzemnich komunikaci, kryt z kameniva Jakékoliv délky objektu
vodorovné do 200 m
Odkaz na hmot položky pořadí 9 365.96340
Odkaz na hmot položky pořad! 10 211.36500
Odkaz na hmot položky pořadí 12 0,33550
Odkaz na hmot. položky pořad! 14 54,32415

12I28S970111R01.

Vrstva geotexUNe Geofiliex mln.250sAn2

ni2

Vlastni

ÍRTS 20/1

13IR00002

,Odstraněni a líkvidaoe betonového bloku - komplet

kpl 1

Vlastni

flndhr

m2

RTS 20/II

jindiv

RTS 207II

tinďiv

Vlastni

1 Indiv

RTS 20/ II

1 Indiv

RTS 20/II

llndlv

on: 6
14 5649221Q4R00

Komunikace
iMlatový kiyt z mechanicky zpevnSného kameniva (MZK) frakce 0-4 mm tlouStka po zhutnénf 40
(mm.
s rozproslřentm a zhutnánim
871

Dli: 762
15:998762202R00

Konstrukce tesafské
(Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výSky do 12 m

%

1

50 m vodorovné
leiRQOOOl

jCHM kulatiny impregnované průmér 180mm, včetné kotveni

bm

12Z

Díl: 767
17I767914S30ROO

Konstrukce zámečnické
! Demontáž oploceni demontáž rámového oploceni, výáky do 2,0 m

m

aa*r
18id9a7672O1R00

) Přesun hmot pnt kovové stavební doplňk. konstnikoe v objektech výiky do 6 m

|
%

50 m vodorovné

Zpracováno programem BUlLOpower S, ® RTS, a.s.
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Položkový soupis práci a dodávek
S;

31/2020

Úprava manipulafinf plochy na p.6. 586/26 v k.ú. Tfebofl

0: SO 01

Úprava manipulační plochy na p.č. 586/26 v k.ú. Tfébofl

01

Úprava manipulační plochy na p.č. 588/26 v k.ú. Tteboh

R:

P.č číslo položky iNázev položky
joPLOCENl 2 drátěného PLETIVA POTAŽENÉHO PtASTEM
19 7e792OA0

MJ Množství
m

C^ia/MJ

Celkem

Ceník

Cen.
soustava / Cenová
platnost
úroveč
RTS 20/ II
Indh/

9 t+7 25+6,15+27.1+25

on: D96
20Í979081111R00

Piaauliirautla wboutanVch hmot
[Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km
3opr»v»*i

m *IO*>

H skladku tm> ItH.rut'

t

RTS 20/II

llnďiv

t

fRTSaWtt

[Indiv

t

tRTS2(Vli

[Indiv

t

í RTS 20/II

Indhr

í

Odkaz na mn položky poi^dl 22 O.SOOOO
Odkaz na mn. položky poFadl 23 0,80000
21«g;^1121RO0

: Odvoz suti 8 vybouraných hmot na skládku pfliplBlek za každý daSi 1 km
Odkaz na mn položky pofadi 20 1.10000*13

22 [979990103R00

[Pcmlatak za skládku beton do 30x30 cm, skupina 17 0101 z Katatogu odpadů

|

Obrubníky 0.5
231979990161 ROO

(Poplatek za skládku dfavo, skupina 17 02 01 z Katalogu odpadů
strom • O.b

Dli: ON

Ostabii iilÉtadv

24IR00003

,zrizenl sjezdu do stavby a uvedeni do původního stavu, VMná pilpadnébo dornavnlho thienl

2S[005121 R

.ZaHzenl stavenifité
f—ti

2B.0051Z2R

j Indiv

Soubor-

[RTS 20/ II

1 Indhr

ISoubori

I RTS 20/II

j Indiv

^

RTS 20/II

rtndiv

|

Vlastni

ilndív

***¥^*n*l>

1 ProvoznívSvy
■avT’’*'” t ftvyyydiwai.tr r»fT» “im *^r>ti vjavawTT'

-Vlastni

krfl

.tma ^rv

cierwii

27 00S261030R

IFinanCnI rezerva

2BÍ005241020R.1

iGeodslieké práce a dokumentace sk«AeCného provedeni, vytýCeni stavby, vytýteni Inžer^ýrských Soubor)
[staveb
tv-

[Soubor!

'

t» rf«»- . »f'ri

r

Zpracováno programem BUlLE^ower S, © RTS, a.s.

pfO

t- r^^rv pWi
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Položkový soupis prací a dodávek
S:

31/2020

Úprava manipulační plochy na p.č. 586/26 v k.ů. Tfeboh

O: SO 01

Úprava manipulační plochy na p.č. 586/26 v k.ú. Tfeboň

01

Úprava manipulační plochy na p.č. 586/26 v k.ú. Tfeboč

R;

P.č čisto položky

Název položky

MJ Množství

Cena/MJ

Celkem

Ceník

Cen.
soustm/a/ Cenová
platnost
úroveň

Celkem

Zpracováno programem BUlLDpower S, O RTS, as.
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1ÍČPP
Pojistná smlouvs číslo 0020126062
fClMné tnMwa pm

•

CtM poMoMiM pcpMtowWi MV, VIMM tMiniK* amp
Pniii H poMM aeuss, pae las 00
pcfWMdm vMawkoMWm na xMM |M mod nebD nmltowmiii

cwouMwiwn

OnIm awtupiiU pojWM* ]•

UanMtmtat OMi «tMo P4(M tnisuvi

(mamo
HtsUí MUd v Pim, oddat, vtatki aoa
CMavart*«,«.o,&d.7DOiMOttmoO(vNW*)foyinbai:doaoi2EOBa ChbpqlhMtniioiHy)
MI44«855
'

iCO:
ZtphvOR:
BnkemtiMHf:

Obchodní Jmino:

BUUMMNOVATION

Ito:

08838174

^

DPH:

ThbtMci 6707; Rudatnr, 37371

Em*
TIMOMrt 8707; Rudodov; 37371

Bwho<nicoc|«:l;
MOd v 0«hfdi eudVovMih. oddi C; vtatcf OMt

ZdpliVOR/ŽR;
RagMipd nddoM • Ohto raoMm:

IO pqjHrdk amfnp pod* tilmo & 8QB012 Sb^ cWMÉf idkanik amM OMndNiiielah oMonO v pMMm O 46Mm mkd uo popPiou ariowu,

XHn ipOIII S |AiWIQflll pDanWIWI9|K|BBM SpillOnnilHSpiniOBtff WOn FWPWOMKr

DttmHidnSnl:

832910

PaeoMpofltlnl:

rOPM OOflpOft

loM

AukrnUcMobnoM:

1132010

1032017

PiotPjHinlp)dlnanOpcdla1d(epOdnawdowyai3pHHuanÉwtewwr>liÉliBrwft8BiB012ab^anedlctwrfteiiftuypl*HnniiWadll

Maohaoipch pdjMi^ podfínok pra pcfOHnl oOmOdnood, pHaURhdi EepOdmfdi pqpnýdi podwftwfc pHMnftU ZrmtMi PdOHnfch
Bbral>1ltopo»ňOwnloiW7.t»drdnl,l(lradidniiOpiainwBupodobuan#rauobMhoniMtopt»*i*Md«ii(r.JiwnidplolnO.

nSM pBpSSVMI 3|IIDIISCWWIK

MoeanwA

raNMuxieiMi vypmeoMt:
Oprtw pcpdd oHaW'

hpIMltoOMaid

hpMrtBOraewi

ra»«.pMie«E naaccTM
qraaiLiCioimew
OMMknsMira

