SMLOUVA o DÍLO
kterou uzavřeli

Město Litomyšl
ICO: 002 76 944, DIC: CZ00276944

na straně jedné:

se sídlem Bří

Šťastných 1000, Litomyšl-Město, 57 0 01 Litomyšl
Zastoupené Mgr. Danielem Brýdlem, LL.M., starostou
bankovní účet číslo: 19-926591/0100
-

dále jen objednatel

-

Rpcky Stavby Company s.r.o.
ICO: 081 18442, DIC: CZ081 18442
sídlo Rybná 716/24, 110 00 Praha 1

na Straně druhé:

zápis v rejstříku

městským soudem v Praze,

C 313255

zastoupen Vladimírem Muchou
bankovní účet číslo: 5605682369/0800
-

dále jen zhotovitel

-

I.

Předmět smlouvy
Zhotovitel se zˇavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo: „Litomyšl
podél areálu
a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.

COV“

- chodník

Zhotovitel provede dílo V souladu S Cenovou nabídkou zhotovitele, která je přílohou č. 1 této
Smlouvy a její nedílnou Součástí. Cenová nabídka zhotovitele byla předložena ve výběrovém řízení o
zadání veřejné zakázky, na základě kterého byla uzavřena tato Smlouva o dílo.

Povinnost zhotovitele provést dílo dle této Smlouvy zahrnuje zejména:
a) provedení veškerých prací a dodávek uvedených v příloze č. 1,
b) zpracování projektové dokumentace skutečného provedení díla,
c) geodetické zaměření díla (tj. zaměření skutečného stavu a geometrický plán),
d) úklid místa pro provádění díla,
e) ověření polohy stávajících podzemních inženýrských sítí, včetně jejich případného vytyčení,
Í) zajištění bezpečnosti provozu na komunikacích V místě plnění, včetně zajištění dopravního
značení po dobu provádění díla, pokud jsou potřebné,
g) dopravu osob, materiálu, strojů a nářadí po celou dobu provádění díla,
h) obstarání veškerých Souhlasů, stanovisek a dokladů o zkouškách apod. nutných pro Získání
kolaudačního souhlasu či kolaudačního rozhodnutí.
Dílo musí splnit a být V souladu S harmonizovanými, platnými a doporučenými ČSN, zákony,
vyhláškami, nařízeními vlády a jinými právními předpisy, zejména hygienickými, protipožárními a
předpisy týkajícími se bezpečnosti práce, které se vztahují na provádění díla, na dobu jeho životnosti
a jeho provozování.

Místem plnění jsou pozemky stanoven_é projektovou dokumentací a stavebním povolením.
Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu Seznámil S rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
Zhotovitel se zavazuje, že dílo provede v souladu S:
a) projektovou dokumentací pro provádění stavby pod názvem „Litomyšl - chodník podél areálu

ČOV“

zpxnøøvﬂnøn PČDP S.nø., I‹ˇ:z08905738, v 12/2020, čiﬂıø zﬂı<áz1‹y 06/2020 (dále jen
„Projektová dokumentace“);
b) stavebním povolením (Veřejnoprávní smlouvou) vydaným Městským úřadem V Litomyšli,
odborem výstavby a územního plánování dne 21.06.2021 pod č.j. MěÚ Litomyšl 037096/2021,
které nabylo právní moci dne 28.06.2021, a ostatními souvisejícími vyjádřeními, Souhlasy a
stanovisky.
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Tyto dokumenty obdrží zhotovitel od objednatele nejpozději
smlouvy měl možnost se S nimi seznámit.

při předání staveniště a

před uzavřením

této

V případě rozporu mezi Smlouvou a její přílohou mají vždy přednost ujednání této smlouvy.
ˇ

II.

Cas plnění
Zhotovitel zahájí stavební práce na realizaci díla dne 01.09.2021
Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 30.11.2021

V případě, že zhotovitel bude v prodlení S provedením díla, má objednatel vůči zhotoviteli
smluvní pokutu ve výši 0,2

%

právo na

Z Celkové ceny díla za každý den prodlení.
III.

Cena díla a možnost její změny
Celková cena
„Celková cena

dohodnuta ve výši 182.644,59 Kč (V této Smlouvě označeno též jako
Celková cena díla nezahrnuje daň Z přidané hodnoty (dále jen ,,DPH“).

díla byla
díla“).

K Celkové

ceně díla bude připočtena
uskutečnění zdanitelného plnění.

DPH

V souladu správními předpisy platnými ke dni

Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla
na základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, který
zhotovitel ocení podle cenové úrovně a jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla. Veškeré
vícepráce, zıněny, doplňky nebo rozšíření i omezení rozsahu díla, musí být vždy před jejich faktickou
realizací písemně odsouhlaseny objednatelem fonnou dodatku. Pokud zhotovitel provede některé z
těchto prací či dodávek bez předchozího písemného souhlasu objednatele ve formě dodatku, má
objednatel právo odmítnout jejich úhradu a to i v případě, dojde-li k odstoupení od smlouvy, a může
požadovat odstranění takovýchto prací či dodávek.

IV.
Fakturace, splatnost ceny

V průběhu provádění díla nebude objednatel poskytovat zhotoviteli žádné zálohy.
Objednatel uhradí zhotoviteli Celkovou cenu díla na základě faktury vystavené zhotovitelem.
Zhotovitel vystaví fakturu na Celkovou cenu díla po protokolámím předání a převzetí díla. Přílohou
faktury musí být oboustranně podepsaný předávací protokol díla a Soupis provedených prací a
dodávek zpracovaný zhotovitelem a odsouhlasený zástupcem pro věci technické objednatele.
Splatnost faktury činí 30 dnů ode dne,
příloh objednateli.

kdy

zhotovitel doručí oprávněně vystavenou fakturu včetně

Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu a musí formou a obsahem odpovídat zákonu o
účetnictví a zákonu o dani Z přidané hodnoty.

V případě,

že se na plnění dle této smlouvy nebude uplatňovat režim přenesené daňové povinnosti,
pak musí faktura obsahovat též číslo účtu zhotovitele a prohlášení zhotovitele, že:
číslo účtu zhotovitele uvedené na faktuře je zveřejněno správcem daně podle § 96 zákona o DPH;
zhotovitel není správcem daně veden jako nespolehlivý plátce DPH ve smyslu § l06a zákona O

DPH.

V případě,

že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v tomto bodě, nebo zhotovitel bude ke
dni uskutečnění zdanitelného plnění v příslušné evidenci uveden jako nespolehlivý plátce, je
objednatel oprávněn uhradit částku odpovídající výši DPH vyčíslené na této faktuře přímo na účet
správce daně podle § l09a zákona o DPH.
Jestliže objednatel

vadami či nedodělky, pak neuhradí fakturu celou, ale 10 % z
uhradí zhotoviteli až po odstranění vad a nedodělků díla uvedených V předávacím
převezme dílo

S

Celkové ceny díla
protokolu, kterým zhotovitel dílo předá objednateli a objednatel dílo převezme.
Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen
úrok Z prodlení ve výši 0,03 % z dlužné částky Za každý den prodlení.

zaplatit zhotoviteli
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V

případě, že objednateli vznikne dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu vůči zhotoviteli, je
objednatel oprávněn vystavit penalizační fakturu a jednostranně započítat tuto svoji pohledávku vůči
pohledávkám zhotovitele. Objednatel je oprávněn kdykoliv Započíst své i nesplatné pohledávky vůči
zhotoviteli proti pohledávkám zhotovitele vůči objednateli Z této smlouvy.

V.
Staveniste

Staveništěm se rozumí vždy prostor určený případnou Projektovou dokumentací
díla a pro zařízení staveniště.

dokumentem pro provádění

či

jiným

Objednatel předá zhotoviteli staveniště v den zahájení stavebních prací (bod 2.1. této Smlouvy),
nedohodnou-li se Strany jinak. O předání staveniště Sepíší strany písemrıý zápis.
Zhotovitel je povinen:
a) Zajistit řádné vytyčení staveniště a během provádění díla řádně pečovat o základní směrové a
výškové body a to až do předání díla objednateli;
b) Seznámit se po převzetí staveniště S rozmístěním a trasou případných podzemních vedení
v prostoru staveniště a tyto vytyčit a ochránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich
poškození;
c) Zajistit si na své náklady veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch a k Zásahům do
veřejných komunikací a hradit případné poplatky S tím Spojené;
Jestliže V souvislosti se zahájením prací na díle bude třeba umístit nové nebo přemístit stávající
dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, provede toto zhotovitel po
předchozím souhlasu Správce komunikací a příslušného správního orgánu. Zhotovitel dále
odpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti S průběhem

provádění díla.
d) udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty
vzniklé při provádění díla na staveništi a okolí.
e) ode dne převzetí staveniště vést o pracích, které na díle provádí, Stavební deník, do kterého je
povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen do něj
zapisovat údaje o časovém postupu prací, o jejich jakosti, počty osob na stavbě apod. Povinnost
vést Stavební deník končí předáním a převzetím díla; v případě, že dílo bude převzato s vadami či
nedodělky, končí povinnost vést stavební deník až okamžikem odstranění poslední Z takových vad
a nedodělků.
Stavební deník a jeho zápisy musí mít náležitosti uvedené ve stavebním zákoně a jeho
prováděcích předpisech. Zápis ve stavebním deníku není změnou smlouvy, ale může sloužit jako
podklad pro vypracování dodatků a změn smlouvy.
v
vv
Nejpozději do 7 dnů po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen odstranit zarízení
Staveniste,
vyklidit a upravit ho. Pokud staveniště v dohodnutém tennínu nevyklidí nebo pokud ho neupraví do
sjednaného stavu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli Smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za
každý den prodlení S plněním takové povinnosti.

VI.

Podmínky provádění díla
Objednatel je po celou dobu provádění díla jeho vlastníkem.

Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla zhotovitel.
Zhotovitel bude při provádění díla respektovat a phiit podmínky stanovené pro provádění díla
dotčenými orgány Státní správy, správci inženýrských sítí a případnou Projektovou dokumentací.
Zhotovitel je povinen

během provádění

díla informovat objednatele O veškerých skutečnostech
díla objednatelem Svolány

rozhodných pro řádné provádění díla. Pokud budou V průběhu provádění
kontrolní dny, je Zhotovitel povinen Se jich účastnit.

Zhotovitel je při provádění díla povinen postupovat S náležitou odbomou péčí tak, aby nezpůsobil
škodu objednateli, ani třetím osobám. Zhotovitel je povinen při provádění díla zajistit, aby se v místě
provádění díla nepohybovaly neoprávněné osoby. Zhotovitel odpovídá za své poddodavatele, jako by
dílo prováděl sám.
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Zhotovitel je povinen alespoň 3 pracovní dny předem písemně nebo e-mailem vyzvat objednatele ke
kontrole a prověření prací, které budou V dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými.
Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele, učiněnou kdykoli, odkıýt práce, které byly zakryty
nebo které se staly nepřístupnými, a to na Svůj náklad.

Zhotovitel se zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a předpisy Z oblasti
ochrany životního prostředí a protipožárních předpisů.

BOZP,

Z oblasti

Veškeré odbomé práce musí vykonávat zaměstnanci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající
příslušnou kvaliﬁkaci. Doklad O kvaliﬁkaci zaměstnanců či poddodavatelů je zhotovitel na požádání
objednatele povinen doložit.
Zhotovitel je povinen být pojištěn pro případ pojistných událostí souvisejících S prováděním díla po
celou dobu provádění díla, a to minimálně pojištěním odpovědnosti za škody způsobené jeho
Celkové ceny díla.
činností, S limitem minimálně 50

%

Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla provádět kontrolu provádění díla a v případě,
že zjistí nedostatky plnění, Stanoví zhotoviteli tennín k nápravě. Pokud zhotovitel poruší tyto pokyny
objednatele, je Objednatel oprávněn

od této smlouvy odstoupit.
VII.

Předání díla
provedeno dnem podpisu předávacího
protokolu, kterým zhotovitel dílo předá a Objednatel dílo převezme.
Zhotovitel je povinen předat objednateli dílo na Staveništi, nedohodnou-li se strany jinak, přičemž
termín oznámí objednateli alespoň 3 dny předem.

Po provedení

díla zhotovitel objednateli dílo předá. Dílo je

Zhotovitel je povinen připravit a doložit v rámci přejímacího řízení:
zápisy a osvědčení O provedených zkouškách použitých materiálů,
Zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých V průběhu prací,
zápisy o vyzkoušení zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách, pokud se
vyžadují,
dokumentaci skutečného provedení díla, včetně geodetického zaměření, (V tištěné i elektronické
-

podobě),
případné další doklady dle Projektové dokumentace,

-

stavební deník.

Bez dokladů označených v této smlouvě jako doklady, bez jejichž předložení není obj ednatel povinen
dílo převzít, nelze

O

považovat dílo za provedené.

předání díla sepíší obě smluvní strany vmístě předání díla předávací protokol, který bude

obsahovat zejména tyto náležitosti:
označení smluvních stran,
prohlášení objednatele o tom, že si dílo prohlédl a toto přebírá, nebo popis vad a prohlášení
objednatele, že dílo z důvodu těchto vad nepřebírá,
datum podpisu předávacího protokolu,
podpis objednatele nebo jím pověřené osoby,
podpis zhotovitele nebo jím pověřené osoby.
předání díla zjištěny jakékoliv vady nebo nedodělky, Objednatel dílo od zhotovitele
nemusí převzít. Pokud Objednatel od zhotovitele dílo nepřevezme, stanoví v předávacím protokolu,
mimo důvodů pro nepřevzetí díla i náhradní lhůtu k předání díla. O předání díla v náhradním termínu
vv
bude rovnez sepsán předávací protokol.
Jestliže

budou

při

V případě, že Objednatel převezme dílo,

i

když toto bude vykazovat vady a nedodělky, uvedou se tyto
S termínem jejich odstranění. Po odstranění vad

vady a nedodělky V předávacím protokolu Spolu
a nedodělků bude rovněž pořízen zápis.

Zhotovitel je povinen V objednatelem stanovené lhůtě odstranit
že za ně neodpovídá.

i

ty

vady a nedodělky, o nichž tvrdí,

V případě, že zhotovitel neodstraní vady díla ve lhůtě uvedené V předávacím protokolu,
zaplatit

Smluvní pokutu ve výši 250,-

Kč denně

za každou vadu,

S

zavazuje Se
jejímž odstraněním bude

v prodlení.
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VIII.

Záruka za jakost
Zhotovitel poskytuje záruku za jakost

Záruční doba počne běžet

díla.

Záruční doba činí 60 měsíců.

dnem provedení díla.

Objednatel je povinen vady u zhotovitele reklamovat způsobem dohodnutým v článku X. této
Smlouvy.
Zhotovitel je vždy povinen nastoupit k odstranění reklamované vady nejpozději do 10-ti dnů po
obdržení reklamace, pokud nebude písemně dohodnuta lhůta jiná, a to i v případě, že reklamaci
neuzrıává.

Zhotovitel je vždy povinen odstranit reklamovanou vadu formou opravy (nebude-li dohodnuto jinak)
nejpozději do 30-ti dnů po obdržení reklamace, pokud nebude písemně dohodnuta lhůta jiná, a to iv
případě, že reklamaci neuznává.
Pokud se zhotovitel dostane do prodlení S plněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu, je
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 250,- Kč za každý den prodlení a jednotlivou
vadu. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve Spomých případech
až do rozhodnutí soudu.
ø

Prokáže-li se ve Spomých případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn. že jím reklamovaná
vada nevznikla Z důvodů na straně zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruka, nebo že vadu způsobil
nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady,
které zhotovitel účelně vynaložil při odstraňování takových neoprávněně reklamovaných vad.

IX.
Ostatní ujednání

Žádné ujednání O smluvní pokutě

smlouvy se nedotýká nároku objednatele požadovat v plné
výši náhradu škody způsobené porušením povinnosti zhotovitele, na kterou se vztahuje smluvní
dle této

pokuta.
Zhotovitel je oprávněn Své pohledávky vůči objednateli vyplývající Z této smlouvy postoupit na
osobu či zastavit třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.

třetí

X.

Adresy pro doručování a zástupci pro věci technické
101 Adresy pro doručování:
Adresa a e-mail objednatele jsou:
Město Litomyšl
Adresa: Bří Šťastných 1000, Litomyšl-Město, 570 01 Litomyšl
e-mail: podatelna@litomysl.cz a současně pavel.kubes@litomysl.cZ
datová schránka: X4cbvs8
Adresa a e-mail zhotovitele jsou:

Rocky Stavby Company s.r.o.
Rybná 716/24, 110 00 Praha

Adresa:

1

nebo jiné adresy nebo e-mailové adresy, které budou druhé Straně způsobem dle tohoto článku
oznámeny.
2.

10 3

Veškerá oznámení, výzvy, reklamace a jiné úkony dle této smlouvy mohou být zaslány písemně
doporučenou poštou nebo e-mailem na adresy shora dohodnuté. Pokud má smluvní Strana datovou
schránku, pak lze doručovat i prostřednictvím datové schránky.

Zástupcem pro věci technické objednatele je Irıg. Pavel Kubeš,
pavel.kubes@litomysl.cZ, nebo jiná osoba, kterou objednatel určí.

tel.

775 653 316, e-mail:

Zástupce pro věci technické objednatele je oprávněn provádět rozhodnutí týkající se např.:
pozastavení provádění prací na díle nebo jeho části, nebo pozastavení provádění díla jako celku,

5

předběžných rozhodnutí týkajících se projekčních změn díla, včetně rozšíření nebo omezení
rozsahu díla,
a dále je též oprávněn k převzetí díla a k podpisu předávacích protokolů a zápisů dle této smlouvy
o dílo.
-

4.

Zástupcem pro věci technické zhotovitele je
nebo jiná osoba, kterou Zhotovitel určí.
Zástupce pro věci technické zhotovitele je touto smlouvou pověřen k vyřizování a řešení technických
problémů, řízením prací, koordinaci poddodavatelů a řešením všech problémů souvisejících
S

realizací díla.

má pro

tuto činnost oprávnění podle

105

Zhotovitel zajistí odborné vedení provádění díla osobou, která
zákona č. 360/ 1992 Sb., ve Znění pozdějších změn.

106

Zástupci pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat jakékoliv dodatky ke smlouve ci rozhodovat
o změnách smlouvy.

vv

XI.

Změna a ukončení smlouvy
nv
lll Tato smlouva muze být měněna pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními

stranami,
se
za
změnu
apod.
když dané ujednání musí být výslovně nazváno ,,Dodatek“. Jiné zápisy, protokoly
Smlouvy nepovažují a nej sou jí.

2 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, zavazuje se to
příslušná strana bez zbytečného odkladu oznámit druhé Straně a vyvolat vzáj emná jednání k vyřešení
daného problému.

113 Strany vylučují možnost postoupení této smlouvy ve smyslu

§

1895 a násl. občanského zákoníku

třetí

osobě.

4 Objednatel i zhotovitel mají právo odstoupit od této Smlouvy nebo od její části, která doposud nebyla
splněna, v případech stanovených touto smlouvou a právními předpisy. Odstoupení od smlouvy musí
mít písemnou formu.
cv

115 Za porušení smlouvy podstatným způsobem, v jehož důsledku muze

obj ednatel odstoupit od smlouvy
povinností:
smluvních
těchto
porušení
Zejména
smluvní
pokládají
Strany
nebo její části,
termínu
sjednaném
zahájení,
zhotovitel nezahájí provádění prací na díle do 10 dnů po
prodlení zhotovitele s provedením díla o více než 10 dnů,
příslušný insolvenční soud vydá rozhodnutí O úpadku zhotovitele nebo Zamítne insolvenční návrh
pro nedostatek majetku zhotovitele jako dlužníka.
v

116 Objednatel má právo jednostranně

vv

odstoupit od této smlouvy v prípadě, že V důsledku působení vyssí
okolností dojde ke změně poměrů, Z nichž Objednatel
zdůvodnitelných
objektivně
moci či jiných
vycházel při zadání zakázky.
Objednatel odstoupí od této smlouvy z důvodů jsoucích na Straně zhotovitele, zavazuje se
zhotovitel uhradit objednateli veškerou na straně objednatele vzniklou škodu.

117 Pokud

XII.

Závěrečná ustanovení

121 Tato smlouva a právní poměry jí založené
2

zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.
aby tato Smlouva ve svém úplném znění byla uveřejněna
se řídí

Smluvní Strany výslovně souhlasí S tím,
v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany
prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu
ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez Stanovení
jakýchkoli dalších podmínek.
Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění této smlouvy podle zákona o registru smluv zajistí
Objednatel.

6

12.3.

Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účimıosti nabývá
uveřejněním v registıu smluv.

12.4.

Nedílnou Součástí této Smlouvy je příloha č.

1 -

Cenová nabídka zhotovitele.

Doložka dle § 41 odst. 1 Zákona č. 128/2000 Sb.. ve_Znění pozd. předpisů:
Uzavření této smlouvy bylo Schváleno Radou města Litomyšle dne 04.08.2021 usnesením

V Liżøxnyšıi ánø ,..`,<ÍŤ'“.
Za objednatele:

Zhotovitel:

.

ar.

Staros

doporuč

Kubeš

a__.

města Litomyšle

Vladimír Mucha
jednatel Společnosti

č.

678.

Fírma1PČDP
_

iz! :> 5193

Soupis objektů s DPH
Stavba: 20201006 - Litomyšl - chodník podél areálu

ČOV

Varianta 001 -Základní verze

Odbytová cena:

OC+DPH:

QC

Pﬂıııs

SOLEI1

VRN

Chodník
Vedlçiší rgzpočtové náklggy

182 644,59
220 959,95

__

OC+DPH

DPH

15? 544 59

33311115 316

2§iIOD_EıCI

5 250 OU

100 T49 9§
30 250 O0

Ó

Fimlà

.'ìAspe'

PČDP

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
nn-ęáın čov

zozo/one Liınnnyšı - øhøúnık pønıèı

Isıavhaz
lRoz očet:
‹

Kód

Poř. číslo

D14112|

tl

[

pol

ç|NERTNí

170504

ODPAD)

J

._

M"°Z°“"

5

8

T

l

88,180

T

I

4,200

Ccrıı

.

"""

Jednotková
S

Í'

_

cell-n-nn

ıu

:zrno

J

21396.00

J

.

13 866,56
15os3,3§

1
.

14 uu 1/m3
dolce
121ŽíI(;;':"3`;E80'2.00=68 160
íﬂ
zahmuje veškeré poplatky provozovateli skládky související

S uložením

_ _

skládce.

IPOPLATKY ZA SKLÄDKU TYP S-NO ĹNEEEZPEČNÝ ODPAD!

0ı41s2|

2[

I

odpadu na

V

17 O3 O2 - Asfzıtøvè ﬂnêsı
Uvažovana objemová hmotnost 2.40 t/m3
Recyklační Středisko malinové dolce
Júdìëz vozovtqgłpol. č. 919115 - 7,00"1.00'0.25"2.40=4 200 [Aj
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli škladky související S uložením odpadu na

Zemní práce
ISEJMUIIQRNICE NEBO LESŇI PÚDY - BEZ DOPRAVY

1

1211oA|

a|

8808,20

I

l

skládce.

,

|

I

_í

M3

[K

58,790

I

Űeìoìı

I

12 930.24
1488,75

[

1498.52

I

338,88

„I

188,31

|

\VýkreS (3.3 Koordinační situace stavby
Sejmutí omice v místě stavby v průměmě tloušťce 200
Šast ornice odvezeno na trvalou skládku a část omice využita
Ý na stavbě

mm

Délka
91.86=91,86O [A]

Pniměmá

šlìka

3. 20=3, 200 [B]

Tíouštka
0.20=0,200 [C]
Celkem.“ A'B'CE5§_790 LQ;
položka zahmuje sejmutí omice bez ohledu na tloušťku vrstvy nezahmuje uložení na

4L

[

_

1211081

_

___

tnıalou skládku

Maı<Ml

JsE.ıMuTIoRNıcıšNEeoLESNÍFŰDY-DOPRAVA

136,320

F

11,00

4,59:-z

L

;r_4,qo_

í

11.23

Včetně naložení a složení

Uvažováno

recyklační středisko malinové dolce

-

vzdálenost cca 4

|

km

Množství
71 =34, 080 [A]
Vzdálenost
4. oo=4, ooo [B1
58. 79-24.

cﬂn‹ﬂm:A“8=13§,32o;_çj
Položka zahmuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatut TY

si

I

12373/\'

_

m3 a _ žadovagvzdâlenosti [kı|.
_
_
ODKOP PRO SPOD S`rAveu sıLNıc A 2Ei.EZNıc TR.
Výkres 0.3 Koordinační situace stavby
7Zemirıa bude znovuooužita v místě stavby
_
Délka
91.S6=91,860 [A]

I-

BEZÍDOPRAW

'

M3

|

_

|

Šílka
2. 30=2, 300 [B]
Tlouštka
D.30=0,300 [C]

Množství omice
58. 79=5a, 790 [D]
Celkem.“ A'B'C-D=4, 593 IE'

položka zahmuje:
svislá doprava, přemístění. přeložení. manipulace s výkopkem
kompletní provedeni vykopávky nezapažené zapažené
ošetření výkopištë po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
ztížení vykopávek v blízkostí podzemního vedení, konstmkcí a objektů vč. jejich
i

dočasného zajištění
ztížení pod vodou, v
příplatek

okolí výlıušnin,

ve stisněných prostorech 8 pod.

za lepivost

těženi po vrstvách, pásecl-ı a po jiných nutných částech (ﬁguràch)
čerpání vody vč. čerpacích jlmek. potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (víz
1

u stanovení k
P ol. 1151 ,2)
potřebné snížení hladiny podzemní vody
těžení a rozpojování jednotlivých balvanù
vytahovaní a nošení výkopku
svarıovaní a přesvah. svahů do konečného tvam, výměna hornin v podloží a v pláni
z nehodnocené klimatickými vlivy
ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
pažení, vzepření a rozepřeni vč. přepażovaní (vyjma štětových stěn)
úpravu, ochranu a očištëní dna. základové spáry, stěn a svahů
znutněnt podloží. případně svahů vč. svahování
zřízení stupňů v podloží a Iavic na svazích, není-li pro tyto prace zřízena samostatná
P oložka
udržování výkoplště a jeho ochrana proti vodě
advedení nebo obvedenl vody v okoli výkopištë a ve výkopištì
I

-třídění výkopku
ľl

veškeré pomocné konstrukce umožňující provedeni vykopávky (přijezdy, Sjezdy,
ájezdy, lešení, podpěr. konstr.. přemostëní, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
nezahmuje uložení zeminy (na skládku. do násypu) ani poplatky za sktádku, vykazují

se v položce č.0t41"'
I

_

SJ

17110!

ILOŤÉAII SYPANINY Do_NASYPù SE ZHUTNENIM
zemlnyıpol.
Množství
4 593=4 593 14;
Použití
_

č.

171_20§

M3

|

4.593

|

položka zahmuje:
kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
úprava ukládaneho materiálu vltıčením, tříděním, promícháním nebo
vysoušenim, přip. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění rúzne míry hutněnl
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okoli vedení, konstrukcí a otıjektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vc. hutnění ve ztlžených podmínkách a stísněných prostorech
- ztíženě ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (ﬂgurách) vč. dcsypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna části zemní konstrukce Znehodnocené klimatickými vlivy
,- ruční hutnění a výpiňjam a prohlubní v podloží
- úprava, očištěni, ochrana a Zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedeni zemní konstnıkce (příjezdy,
sjezdy, nájezdy, lešení, podpěmé konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a
-

i

m'I_ı
L

Í

_

_

SYPANINY D0 NÁSYPU A NA SKIADKY BEZ ZHUTNENI

|ŤjL'oLšl

1712o|A

I

M3

i

24,710

M3

i

4,593

Ma

L

_

_

12.00

í

296,52

|

12.00

j

55_:_2

l

3li5,9!3

l

Dočasné ulození omice v místě stavby
_Ornìce bude goužlta v not. č. 18230
Objem

W

24.71=24 710
položka ıahmuje:
kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaněho tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstnıkcí a objektů a jejich dočasné zajištění
-ztižení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
›ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (ﬁgurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
`svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přüezđy,
Sjezdy, nájezdy, lešení, podpěmě konstrukce, přemostěni, zpevněné plochy, zakrytí a
-

__

,Í

od.)

IŤJLOŽENI SYPA_N|NY Do NASYPU A NA SKLÁDH“ BEZ ZHI.ﬂ'3ıE~i
Dočasně uložení zeminy v místě stavby
Zemina bude použita v Dot. č. 171303
Množství
4. 593=4. 593 lAnľ
položka zahmuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okoli vedeni, konstnıkcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách e stísněných prostorech
- ztíženě ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (tígurách) vč. dosypávek

17220 ie

l

_

_

spouštění a nošení materiálu
úprava, očlšténí a ochrana podloží a svahů
svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedeni nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
-veškerě pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (piíjeıdy,
sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a

-

-

W

od.|

_

Ifıożeuí SYPANINY DO NASYPŮ Z NAKUPOVANYCH MATERDKLU

17180

1

Ílìovoz chyìějícl zemíny_ze
Płüćhâ
3.21=3,210 [A]

skládky' investora

___

2,148

_

826,98

l

‹

Šlﬂfa
1o=2, 100 [B]
Zemina v místě stavby
4.593=4, 593 [C]
2.

_

Celkem: A'B-C52__1_4§_Ĺl;'

položka zahmuje:
kompletrıl provedení zemní konstrukce (násypověho tělesa včetně aktivni zóny)
včetně
nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo
vysoušenlm, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okoli vedeni, konstrukcí a objektů a jejich dočasně zajištění
- ztížení provádění vč. hutnëní ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (ﬁgurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní kcnstmkce Znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištëní, ochrana a Zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
-veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce ípříjezdy,
sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a
-

i

t

I

,

oo. J

ÍÉPRAVA Pu-»NĚSE ZHUTNÉNIM v HQRNINÉ TŘ.

1a11oJ

Iyýkres C.3 Koordinační situace stavby: D.4 Vzorový
Délka
91.86=91,86O [A]

_|

I

;'říčný_ř_ez

M2

I

211,278

1

ıo,oD

J

2112,78

I

2915,78

I

]

l

Průměmá šíìka
2.30=2,300 [B]

_

Celkem: A'B=211_278j_Ql_

položka zahmuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru Zhutnění

_
1a2so|

_

určuje

__

roíekt.

lĚoı='RosTRE_NíoRNıcıšvRovıNE

Koordinační situace stavby; D.4 Vzorový pñčný řez
,ümicegıžita z not. č. 17120.A

Výkres

(2.3

__ _

_

J

Ms

_
l

24.710

I

_ __
Ham

_

|

Délka
91.86=91,860 [A]
Plocha V pﬂčném řezu
0. 269=0. 269 [B]
Celkem: A "B=24 710
7'FCI'
položka zahmujez
nutné přemísléní omíce Z dočasných skládek vzdálených do 50m rozproslření omice V
přede sané llnušťcev rovině a ve svahu do 1`5
ÍZALOÉENI TRAVNIKU Rui':NlM VYSEVEM
[J'kras 0.3 Koordinační situace stavby D.4 Vzorov\i_přlč|ıí‹ řez
Plocha
92. 10=92_ 100 IA]
Zahmuje dodání předepsané lravní směsi. Její výsev na omici. zalévání. první
pokosení. lo vše
bez ohle_d_u na sklon lerénu
'
.

92.100

Ú

7.738

Ú

_

'

|

12|

18241]

M2

I

_ _

non'

_

_1 013.10

_]

I

2212,50

__|

l

9 406,46
S 408.48

l

\.ı'

7'

Ě

13

|ZÄLĚ'vÁNlvoDou

1a8oo|

|

Výkres 0.3 Koordinační situace slavby
Zalévání nově založeného trávníku - 1 X denně po dobu dvou lýdnů
5 I m2 nñ zalévání
Počet dnl
14.0o=14,ooo [A7
Množství vody
o.aos=o,oos [B]
Plocha
92. 10=92, 100 [C]

Ma

7l_

_ _ _
255110

I

l

Celkem: A"E'C=7 736 Q)

položka zahmuje veškerý materiál. výrobky a polotovary. včetně mímoslaveníš1ní a
vnllrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naíožení a složení, pñpadně S

uložením
2

[_

14l

_Zák|aÍÍg

21461 B]

I

Í

7

Í

_JżM2ł

SEPARAČNI GEOTEXTILIE D0 150$/M2
Výkres C.3 Koordinační siluaoe stavby; D.4 Vzorový příčný řez
Separační geolexlílie nelkaná minimálně 150 glm2
Použílí dvou rolí šílIl‹_-,I 1.60
Délka

m

7

283.952

|

:2,DD

|

4

91. 86=9 1, E60 [Á]

Šllka
2"1.60=3, 200 [B]

_Qełkenz;A'Bﬁ293, 952 /_Ql
Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geo1extiIie
- úpravu. očlšiéní a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zalížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů
- úpravy pro odvodnění
- nulné přesahy
- mimoslavęnišlní a vnilrostavenišlní dopravu

4
15|

Vodorovná konstrukce

IPODKLADNI

4515Í\

Vykres

A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO

4.895

|

5ı'ı.oD

Koordinační situace stavby; D.-1 Vzorový příčný řez
Podsyp pod obrubníky
ŠDA 0/32: 100 mm: ČSN 73 8128-1
'Šlľka pođsypu chodnlkového oorubnlku
0. 25=0, 250 [A]
Délka clıodnlkovéłıo obnıbnlku
186. 00=1B6, 000 [B]
Šířka podsypu silničního obrubnlku
0.35=o. 350 [cz
Délka silničnlho obmbnlkıı
(2.3

_l

2 829.31

2

azgy

|

7.oo=7, ooo [D]
'l7ouštka

0.10=0, 100

[I:7

'E=4_895 lFl
položka załımuje dodávku předepsanëho kameniva. mimoslavenlštnl a
vnilroslavenišlní dopravu a jeho uložení
není-li vzadávací dokumemacl uvedeno ilnak ledna se o nakuı:ovený_meleriál

Komunikace

É

18

56334'

HvoZovK0\lEıRsTvY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO ZOOMM

192.276

_l

1g_1.g:_ _

Ňl

18 631112
19 419.88

Výkres 0.3 Koordinační situace stavby; D.4 Vzorový přlšný řez
ŠDA 0/63“ 200 mm' ČSN 73 6126-1
Délka
91.56=91,560 [A]

Průmémá šlřka
2.

10=2, 100 [B]

Celkem: A 'B=192 275 IC?
- dodání kameniva předepsané
-

111,

58932!

kvaliły

a zrnílosli

rozproslření a zhuinění vrslvy v předepsané lloušlfce
zřízení vrstvy bez rozlišení šíñšy. pokládání vrslvy po elapách

nezah5nuJg_posﬂl1y,nátě_ry

ÍZPEVNĚNÍ KŘAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI

TL.

DO 100MM

I

18.100

J_

"íáłın

|

859.30

l

Výkres C.3 Koordinační situace stavby; D.4 Vzorový příéný řez
Drenážní žebro
HDK18/S2: ıoo mm“ ČSN ˇıa 8128-1 "
Dšıın-zz

9o.5o=9o,5oo [A]
šıìkﬂ

o.2o=a,2oo [B1
Celkem: A"E=18. 100 .ľCl
dodání kameniva předepsané

.

I

15í

582611

I

kvality

a zrniloslí

_

_

rozproslření a zhutnéní vrslvy v předepsané tloušťce
zřízení vrstvy bez rozlišení siI1<v. uoldádánl vrs_l\ry_Do elepáoh

IKRYTY Z BETON DLAZDIC SE

Znfﬂllıl

KEM ŠEDÝCH TL GUMM D0 LOŽE Z KAM

Výkres C.3 Koordinační slluace stavby; D.4 Vzorový příčný řez
DL; šedá; parketa; 60 mm; ČSN 73 E131
L' 4/8' 40 mm' ČSN 73 6126-1
"Dćıı‹a
90. 78=9o. 780 [A]
Pnìměrná šířka

2.oo=2,o0o [B]
1

Celkem: A "B=181 520 lCl'

181.520

`|

287.00

_!

53911.14

í

dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané
lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsánou výplň spár

-

-

očišlění podkladu

uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané
podkladní vrstvy a předepsané výplně spor
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dllatačních zařízení, odvodňovacích
proužků, odvodñovačů, vpusti, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
- nezahmuje postřìky, nátěry
- nezahmuje těsnění podél obrubníků, dilátáčních zařízení, odvodňovaclch proužkù,
odvodñovačü. vpusti, šachet a pod.
-

í

WI

58261AI

KRYTY Z BETON DLAžDıc SE ZAMKEM BAREV RELIÉF TL s0MM Do L0žE Z KAM

M2

575,00

2,800

618,40

1
I

l

J

Výkres C.3 Koordinační situace stavby D.4 Vzorový příčný řez
DL; červená; parketa‹hmatová; 60 mm; ČSN 73 6131
L? 4/B: 40 mm' ČSN T3 6126-1
Délka
7. 00=7, 000
Šllka
0.40=0, 400 [B]

Celkem: A 'E52 800 .lC_ř
dodání dlažehního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané
v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsenou výplň spar
očistěni podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané
podkladni vrstvy a předepsané výplně spár
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníkü, dilatačních zařízení, odvodřıovacích
proužkù, odvodňovačù, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jina k
- nezahmuje postřiky, nátěry
- nezahmuje těsnění podél obrubníkü, dilatačníoh zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodñovačù, vpusti, šachet a pod.
-

,lože
-

ší!

5a\320|

IWPLN SPAR MDDISIKDVANÝM ASFALTEM

J

M

Í

[

M

[_

Výkres C,3 Koordinační situace stavby
Ošetření spáiy mezi obrubníkem a vozovkou
Délka
7,00=7 000 [AJ
položka zahmuje:
- dodávku předepsaněho materiálu
Lxyťlšténl a výplň spartímto materiálem
Ostﬁnl konstrukce a práce
21l

917211|

_
|zA±ıoNovÉ OBRUBYŽ BETONOVYCH OBRUBNIKÚ ŠIŘ SOMM

917224!

180,000

I

152,00

]

28 273,90

'

000 [Al

Položka zahmuje:
dodání a pokládku betonových obnıbníků o rozměrech předepsaných zadávací
d
mentací betonové lože boční lıetonovoıı opěrku.
SILNICNI A cı-ıoDı\ılKo\:`É oeeuav Z aEToNovYcH OBRUBNÍKŰ ŠIŘ 1s0MM
Výkres C.3 Koordinační situace stavby; D.4 Vzorový příčný řez
Betonový ohrubník silniční (V x Š x D) - (250 x 150 × 1000)
Betonové lože C 20/25 - XF4 - minimální tloustıka 100
Dáıhﬂ
7.o0=7 Doo
Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrulıníků o rozměrech předepsaných zadávací
gokurrıentecí betonové lože boční betongıou opěrku.
i

22'

|

31 975,00

Výkres C.3 Koordinační situace stavby; D.4 Vzorový příčný řez
Betonový obrubnlk zálıonový (V X Š x D) - (200 x 50 x 1000)
Betonové lože C 20/25 - XF4 - minimální tloušťka 100 mm
Délka
_166. 00=186

728.00

TD4.D0

7.900

M

I

7.000

ZJÍLDCI

1

701.00

7,000

206.00

2

0050 il

|

mm

W

I

23!

919115!

ÍŘEZÁNÍ ASFALTOULÉHO KRYTU

VOZOVEK TL D0 25OMM

Výkres C.3 Koordinační situace stavby
Oříznutí stávající komunikace pro napojení chodníku
Včetně naíožení a odygzęní do rem/Nlačnlho Střediska Melínové Dolce
Délka
7.0o=7 D00 lﬂ
položka zahmuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby

yodv

M

Žl

Firma'

Q' A5062'
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Pnloha k formuları pro ocenění nabídky
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ZAJIŠŤ OBJIIŰKY A PŘÍSTUP

02710|
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ˇ

MJ

Mnuzstvı
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O

KPL

cd“

'
,

”

Jednotkova
”
S
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_
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ıu

§63!!- 00
I
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I

6000.00

I

5 000.00

I

5 000.00

|

5 000.00

5000,00,

|

5 000.00
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ı
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1.000
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1,000
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