'eřejná zakázka: Rozšňeni skateparku

SMLOUVA

O

DÍLO

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů {dále jen ,,občanský zákoník"), niže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními
stranami (dále jen ,,smlouva"):
Číslo smlouvy objednatele 44 2 /45/ 20 2 t

SMLUVNĹSTRANY
Objednatel:

Město Dačice

Sídlo:

Krajiřova 27, 380 13 Dačice 1

Zastoupený:

Ing. Karlem Macků - starostou města

IČO:

00246476

DIČ:

CZ00246476

Peněžní ústav:

Česká spořitelna a.s., pobočka Dačice

Číslo účtu:

Osoby oprávněné jednat a podepisovat za objednatele ve věcech smluvních:
Ing. Karel Macků - starosta
Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech finančních a provádění stavby:
Ing. Karel Macků - starosta tel. č.
Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech provádění stavby:
- pracovník odboru dotací a investic, tei.č
(dále jen ,,objednatel")

Zhotovitel:

js\METELsKY stavební s.r.o.
SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby J|H:

Sídlo:

Pražská Cp. 495, 370 04 České BudějovicĚ

Zápis v obchod. rejstříku:

:Krajský soud České Budějovice, oddíl C vložka 803j

Zastoupený:

,Ing. Ivanem Šotem, vedoucím odštěpného závodu Dopravní
stavby JIH:
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IČO:

r
480 35 599

DIČ:

CZ48035599

Peněžní ústav:

Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu:
Datová schránka:

amx5p38

Osoby oprávněné jednat a podepisovat za Zhotovitele ve věcech smluvních:
Martin Kolář, DiS.

tel.č.

Miroslav Zettl

tel.č.

Osoby oprávněné jednat za zhotovitele ve věcech prováděni stavby:
Martin Kolář
stavbyvedoucí (ve smyslu ust. § 153 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb.)

zástupce stavbyvedoucího

(dále jen ,,zhotovitel")

(společně dále také jako ,,smluvní strany")

1.

PREAMBULE

(A) Zhotovitel prohlašuje, že je ve smyslu českého právního řádu držitelem všech přislušných
živnostenských a dalších oprávnění potřebných pro provedení díla a má řádné vybaveni, zkušenosti
a schopnosti, aby řádně a včas a za sjednanou cenu provedl dílo dle této smlouvy.
2.

PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1 Zhotovitel se zavážuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo - stavbu:

,,RozšířenÍ skateparku"
v rozsahu daném zadávacími podmínkami a požadavky uvedenými ve výzvě k podáni nabídek,
přiloženým soupisem prací, dodávek a služeb a projektovou dokumentaci zpracovanou projekční
kanceláři AS PROJECT CZ s.r.o. (dále také ,,stavba" nebo ,,dílo").
Provedením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedeni veškerých prací, dodávek, služeb
a výkonů nezbytných pro zahájení, řádné dokončeni a předání díla a k jeho užIvánI, včetně zařIzenI
staveniště, vytyčeni stávajÍcÍch sÍtÍ a zabezpečeni jejich ochrany před případným narušením,
zajištěni potvrzeni správců sítí o nepoškození zařízenI v jejich správě; opatření veškerých atestů,
zkoušek, prohlášeni zhotovitele o provedeni stavby a o použitých materiálech, apod.

Součástí díla jsou dále tyto činnosti, které provede zhotovitel:
2

veřejná zakázka: Rozšňeni skateparku

·

odvoz a zajištění skládky suti a vybouraných hmot včetně poplatku za uložení a včetně
předání dokladů objednateli,

"
·
·
·
·

zajištění řádné koordinace při prováděni díla, denní přítomnost stavbyvedoucího na stavbě,
průběžný denní úklid staveniště {dle míry znečištěni),
zajištěni staveniště a skládek materiálu s ohledem na bezpečnostní předpisy (opIocenI),
zajištěni dodržování předpisů v oblasti BOZP na stavbě,
vyčištění a úklid dotčených prostor po skončení prací a uvedení pozemků dotčených stavbou
nebo zařízenIm staveniště (včetně přístupové komunikace) do původního stavu.

2.2

Při provádění díla nesmí zhotovitel použít jiné materiály, technologie nebo provádět změny díla
proti přijaté nabídce zhotovitele, jinak odpovídá za škodu, která v souvislosti s takovou změnou
vznikne a ponese náklady spojené s uvedením do původního stavu, bude-li na tom objednatel trvat.

2.3

Současně se zhotovitel zavážuje a odpovídá za to, že při provádění díla nepoužije žádný materiál, o
kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné
vyzváni objednatele provést okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené.

2.4

Zhotovitel použije při provádění díla pouze materiály l. jakosti a materiály, které mají požadovanou
certifikaci. Zhotovitel je povinen předat objednateli před zahájením stavebních prací veškeré
doklady, které se vztahují k jakosti a certifikaci použitých materiálů, včetně technologických
postupů. V případě zjištěni, že materiály nesplňují tyto požadavky, zhotovitel na své náklady
provede okamžitou výměnu příslušných částí.

2.5

Dílo provedené v rozsahu ujednaném v této smlouvě musí mít základní kvaiitativní technické
ukazatele dle obecných technických požadavků na výstavbu, ČSN, dle technických listů výrobců a
dle technologických a montážních návodů výrobců.

2.6

Zhotovitel se zavazuje respektovat požadavky a připomínky dotčených orgánů státní správy
v průběhu prováděnIdáa.

2.7

Zhotovitel je povinen udržovat pořádek na staveništi, neprodleně odstranit veškerá znečištění
ploch, ke kterým dojde jeho provozem, provádět průběžný denní úklid a v co největší možné miře
omezit poškozeni zeleně, pokud k poškození zeleně dojde, uvést ji do původního stavu. Zhotovitel
nesmí svou činnosti omezit průjezd požárnitechniky.

3.

DOBA PLNĚNÍ, STAVENIŠTĚ

3.1

Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 31. 10. 2022. Součásti provedení díla je jeho předání a
převzetí objednatelem dle článku 7. této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že lhůtu pro
provedeni díla lze na základě písemného dodatku smlouvy podepsaného oprávněnými zástupci
obou smluvních stran v odůvodněných případech prodloužit {např. nevhodné klimatické podmínky,
prodlouženI zadávacího řIzení, jiné objektivní důvody na straně objednatele apod.). V případě
využití této možnosti bude termín realizace prodloužen adekvátně o tolik dni, kolik dní trvalo
prokazatelné zdržení.

3.2

Práce budou zahájeny dne 1. 9. 2022. Místem plnění dle této smlouvy je skateparkové hřiště v
lokalitě Za Lávkami v Dačicích na parcelách č. 2643/34, k. ú. Dačice a 2643/25, k. ú. Dačice.

3.3

Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce
v rozsahu uvedeném v projektové dokumentaci. Staveniště bude zhotoviteli předáno nejpozději 3
pracovní dny před zahájením stavebních prací. Předáni a převzetí staveniště bude konkretizováno
mezi zhotovitelem a objednatelem po uzavření této smlouvy.

3.4

Staveniště zajistí zhotovitel. Zhotovitel zabezpečí staveniště a zajistí vjezd na staveniště, jeho
provoz, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu provádění díla, v souladu s platnými právními
předpisy. Totéž zhotovitel zabezpečí i v případě určeni skládek materiálů, povoleni vybudováni
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objektů zařÍzenístaveniště apod. Zhotovitel je odpovědný za veškeré škody způsobené na staveništi
do doby předání a převzetí díla objednatelem a vyklizeni staveniště.
3.5

Staveniště je zhotovitel povinen uvolnit, vyklidit, řádně uklidit a uvést do původního stavu
nejpozději s předáním a převzetím díla objednatelem. Bez splnění této podmínky není objednatel
povinen dílo převzit.

3.6

Zhotovitel odpovjdá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků v prostoru staveniště a
zabezpečí jejich vybaveni ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje
dodržovat hygienické a požární předpisy a podmínky ochrany životního prostředí.

3.7

Zhotovitel je povinen při prováděni díla dodržovat veškeré přisiušné normy, bezpečnostní,
hygienické a požární předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí předpisy, které se týkají jeho
činnosti. pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese škodu a veškeré vzniklé
náklady zhotovite|.

3.8

Zhotovitel je povinen neprodleně odstranit veškerá znečištěni ploch, ke kterým dojde provozem
zhotovitele. pokud v této souvislosti vznikne jakákoliv škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit.

3.9

Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit za něj
zhotoviteli cenu uvedenou v článku 4. této smlouvy.

4.

CENA DÍLA

4.1

Cena díla je ujednaná pro rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a článkem 2. této
smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu provádění díla. jsou v ní zahrnuty
veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení díla ve smyslu
této sm|ouvy a zadávací dokumentace.

Celková cena díla bez DPH činí

1 327 830,52 KČ

Daň z přidané hodnoty bude řešena v režimu přeneseni daňové povinnosti ve smyslu ust. § 92e
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, daň je povinen
přiznat a zap|atit příslušnému finančnímu úřadu objednatel.
Změna ujednané ceny je možná pouze:
a) pokud objednate| bude požadovat i provedeni jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly
předmětem zadávací dokumentace nebo pokud objednatel vyloučí {nebo nebudou provedeny)
některé práce nebo dodávky z díla (dále také ,,vícepráce" nebo ,,méněpráce");
b) pokud objednate| bude požadovat jinou kvalitu nebo druh dodávek, než tu, která byla určena
zadávací dokumentací;
C) pokud se při provádění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy
a zhotovite| je nezavinil a tyto skutečnosti mají prokazatelný podstatný vliv na sjednanou cenu.
4.2

Způsob sjednání změny díla:
Nastane-li některá z podmínek dle předchozího bodu, za kterých je možná změna ujednané ceny,
budou předběžně smluvními stranami odsouhlaseny a zapsány do stavebního deníku; zhotovitel je
povinen provést jejich přesný soupis včetně oceněni (tzv. změnový list s pořadovým číslem změny).
změnový list pak zhotovitel předloží objednateli k odsouhlasenI.
Zhotovitel může změny provést teprve po písemném odsouhlaseni Změnového listu objednatelem.
Pokud má v důs|edku změny díla dojít k navýšení celkové ceny díla uvedené v odstavci 4.1tohoto
článku, obě srduvní strany změnu písemně dohodnou formou dodatku k této smlouvě ve smyslu ČI.
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12. odst. 12.1této smlouvy.
Teprve po odsouhlasení a projednání změn postupem popsaným v předchozích odstavcích má
zhotovitel právo na jejich úhradu.
4.3

Postup oceněni změn díla
Vícepráce - zhotovitel provede kontrolovatelný soupis dodatečných stavebních prací a dodávek
s podrobným výpočtem doloženým případným popisem a zákresem do projektové dokumentace
skutečného provedeni. Dále zhotovitel provede ocenění jednotlivých položek soupisu stavebních
prací a dodávek s použitím stejných jednotkových cen jako v rozpočtu pro dílo. Pokud v nich práce
a dodávky tvořICI vícepráce nebudou obsaženy, zhotovitel doplní jednotkové ceny podle Katalogů
popisů a směrných cen stavebních a montážních prací vydaných Urs Praha platných v době
prováděni vIceprací.
Na ceny, které nejsou v Katalozích popisů a směrných cen uvedeny, zhotovitel vytvoří rozborovou
položku, která bude odsouhlasena objednatelem.
Méněpráce - zhotovitel uvede skutečné množství měrných jednotek neprovedených prací
s použitím stejných jednotkových cen vC. specifikací, přesunů hmot (sutí) a přirážek jako v rozpočtu
pro dílo a stanovi tak skutečný rozsah a cenu neprovedených prací.

4.4

Za vícepráce pro účely této smlouvy nejsou považovány práce, jejichž provedení je zahrnuto
v zadávací dokumentaci (projektová dokumentace se soupisem prací, zadávací podmínky) a které
nejsou z důvodů na straně zhotovitele zakalkulovány v ceně díla.

5.

FINANCOVÁNÍ

5.1

Cena díla, jehož provedeni je předmětem této smlouvy, je mezi smluvními stranami ve výši bez daně
z přidané hodnoty sjednána v článku 4. odst. 4.1 této smlouvy. Cena díla, kterou je objednatel
povinen zaplatit zhotoviteli, je ze strany objednatele splatná formou bezhotovostních převodů na
bankovní účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy na základě faktur - daňových dokladů vyhotovených zhotovitelem pro objednatele. Faktura musí kromě náležitostí vyžadovaných
právními předpisy, zejména náležitostí daných ustanovením § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o
dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, obsahovat také název díla a číslo smlouvy
objednatele uvedené v záhlaví této smlouvy.

5.2

Splatnost faktur je mezi smluvními stranami sjednána vždy na 30 dníode dne doručeni dané faktury
objednateli. Povinnost objednatele zaplatit je považována za splněnou dnem odepsání příslušné
peněžité částky z bankovního účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

5.3

Údaje uvedené na fakturách budou odpovídat rozsahu skutečně provedených prací odsouhlasených
osobou oprávněnou jednat za objednatele ve věcech prováděni stavby. Zhotovitel není oprávněn
do rozsahu skutečně provedených prací, tak jak budou tyto fakturovány objednateli, zahrnout
žádné práce neodsouhlasené dle předcházejÍcÍvěty.

5.4

Za správnost údajů uvedených na daňovém dokladu {faktuře) odpovídá zhotovitel. Jestliže faktura
nebude mít náležitosti vyžadované právními předpisy nebo náležitosti ujednané v této smlouvě, je
objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli k opravě. Vrácením faktury zhotoviteli se přeruší
lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží až doručením řádně opravené faktury objednateli.

5.5

V souvislosti s uplatňováním daně z přidané hodnoty se mezi smluvními stranami touto smlouvou
sjednává, že celkové plněni, na které je uzavřena tato smlouva, je souhrnem däčích plněni, kterými
se rozumí plnění, která se podle této smlouvy uskutečňují v níže sjednaných lhůtách takto:
5.5.1 Za dňčí plněni jsou považovány stavební práce provedené zhotovitelem vždy v průběhu
běžného měsíce. Toto dÍ|čÍ plnění spočívá v poskytnutí stavebních prací odpovídajIcIch
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číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41až 43 a ve vztahu k těmto dIIčňn plněním je
daň z přidané hodnoty povinen přiznat a zaplatit správci daně objednatel v režimu
přenesení daňové povinnosti.
5.6

Mezi smluvními stranami se pro potřeby tohoto článku smlouvy sjednává, že za běžný měsíc je
považováno časové období, které začíná vždy šestým dnem daného kalendářního měsíce a konči
vždy pátým dnem kalendářního měsíce nás|edujÍcÍho po daném kalendářním měsíci. Každé dÍ|čÍ
plnění uskutečněné podle této smlouvy je ve vztahu k dani z přidané hodnoty považováno za
zdanitelné plnění uskutečněné vždy poslednIho dne daného běžného měsíce.

5.7

Zhotovitel je povinen vždy do patnácti dnů od posledního dne daného běžného měsíce vyhotovit
pro objednatele faktury - daňové doklady, a to zvlášť za každé z dÍ|čÍch plnění. Tyto doklady budou
deklarovat ceny jednotlivých dÍ|čÍch plněni, tedy v souhrnu budou představovat cenu stavebních
prací provedených zhotovitelem dle této smlouvy vždy v průběhu daného běžného měsíce.

5.8

Veškeré provedené změny požadované objednatelem nebo neprovedené práce budou pro potřeby
fakturace doloženy soupisem prací - změnovým listem -, který bude odsouhlasen podle článku 4.
odstavce 4.2 této smlouvy.

5.9

V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu, náhradu
škody nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku
z kterékoliv faktury resp. z vÍce faktur zhotovitele nebo z pozastávky (na podkladě objednatelem
vystaveného vyúčtováni smluvní pokuty).

5.10 Mezi smluvními stranami se sjednává, že v případě nedostatku finančních prostředků na straně
objednatele je objednatel oprávněn přikázat zhotoviteli dočasné zastavení všech činností
souvisejÍcÍch s prováděním díla. Zhotovitel má v tomto případě právo na náhradu prokázaných
nákladů z tohoto zastavení vzniklých. Dále se v tomto případě smluvní strany zavazují uzavřít
dodatek k této smlouvě, kterým dojde k prodlouženI lhůty k provedení díla, přičemž se mezi
smluvními stranami sjednává, že pokud v této věci nedojde k dohodě, bude lhůta k provedení díla
posunuta o stejnou dobu, po kterou trvalo zastavení prací.

6.

PROVÁDĚNÍ DÍLA

6.1

Zhotovitel provede dílo samostatně a s odbornou péčí. Zhotovitel se však zavazuje respektovat
veškeré příkazy objednatele týkajIcI se prováděni díla nebo upozorňujÍcÍ na možné porušování
smluvních povinností zhotovitele.

6.2

Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. K projednáni podstatných skutečností týkajIcIch
se pinění této smlouvy, kontroly celkového postupu stavby a postupu stavebních prací, dále také
k projednání pro provedení díla potřebné spolupráce mezi zhotovitelem a objednatelem se
uskutečni pravidelné kontrolní dny. Kontrolní dny se uskuteční v terminech dohodnutých mezi
objednatelem a zhotovitelem. Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla
na pravidelných poradách (kontro|ních dnech), které bude organizovat objednatel.

6.3

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci
převzatých od objednatele, zejm. vady projektové dokumentace předané mu objednatelem, nebo
příkazů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit
při vynaložení odborné péče.

6.4

Zhotovitel je povinen oznámit objednateli bez zbytečného odkladu, zjistí-li při provádění díla
nepředvidatelné skutečnosti a skryté překážky týkajÍcÍ se místa, kde má být dílo provedeno, které
mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňuji provedení díla dohodnutým způsobem a
byly zjištěny v průběhu provádění díla, popřípadě jiné nejasnosti.
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6.5

r
Zhotovitel doloží na vyzváni objednatele, nejpozději však v termínu předáni a převzetí díla, soubor
certifikátů rozhodujIcIch materiálů užitých k provedení díla. Na vyžádáni objednatele je zhotovitel
povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění díla příslušné certifikáty pro jednotlivé materiály a
výrobky, taktéž technické listy jednotlivých materiálů a výrobků a technologické postupy stanovené
výrobcem. v případě, že na vyžádáni objednatele, nebo dotčeného orgánu státní správy tyto
doklady zhotovitel nepředloží, má dotčený orgán státní správy nebo osoba oprávněná jednat za
objednatele ve věci prováděni stavby {dle této smlouvy) právo práce na díle pozastavit až do doby
předložení dokladů, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu provedení díla.

6.6

Podle zákona č. 185/2001Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, jsou stanoveny základní povinnosti fyzických a právnických osob při nakládáni s odpady.
S odpady lze nakládat pouze způsobem stanoveným zákonem a prováděcími předpisy. Zhotovitel je
při předání díla povinen předložit objednateli doklady prokazujÍcÍ způsob, jakým naložil s
jednotlivými druhy stavebního odpadu na dané zakázce.

6.7

Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které jsou předmětem díla, stavební deník.
Stavební deník musí být uložen u stavbyvedoucího na stavbě a musí být přístupný pro oprávněné
osoby objednatele. Do deníku se zapíšujivšechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy a vedeni
stavby a také záznamy o námitkách uplatněných třetími osobami v souvislosti s prováděním stavby
(zejména údaje o časovém postupu prací, jejich druhu, objemu a jakosti jakož i další náležitosti ve
smyslu § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb). Objednatel a dotčené orgány státní
správy jsou oprávněni sledovat záznamy provedené ve stavebním deníku a k zápisům připojovat svá
stanoviska. Za objednatele jsou oprávněny do stavebního deníku provádět zápisy osoby oprávněné
jednat za objednatele ve věci provádění stavby.

6.8

K požadavkům objednatele zapsaným do stavebního deníku se zhotovitel vyjádři do 3 pracovních
dnů nebo nejpozději do objednatelem stanoveného prodlouženého termínu. Toto ustanoveni platí
j v opačném vztahu t.j. zhotovitel - objednatel.

6.9

Denní záznamy podepíšuje stavbyvedoucí. V den následujícI po provedeni zápisu je zhotovitel
povinen předložit na vyžádání osob oprávněných jednat za objednatele ve věcech prováděni stavby
denní záznamy a odevzdat jim první průpis stavebního deníku.

6.10 Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech provádění stavby sledují, zda je stavba
prováděna v souladu se zadávací dokumentací, touto smlouvou, obsahem nabídky, podle platných
technických norem, technologických listů výrobců a v souladu s právními předpisy. Pokud zjistí, že
tomu tak není, jsou oprávněni na tuto skutečnost zhotovitele upozornit a žádat bezodkladné
odstraněni takových vad díla nebo práce přerušit bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na
prodloužení terminu dokončeni díla. Tim není dotčeno právo objednatele na náhradu škody, která
v důsledku tohoto objednateli vznikla.
6.11 Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech prováděni jsou dále oprávněni kontrolovat
zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o opatřeních a terminech
odstranění zjištěných vad. Dále jsou oprávněni upozorňovat zápisem do stavebního deníku na
zjištěné nedostatky a kontrolovat termín a způsob jejich odstranění.
6.12 Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných prací,
kterou provádí oprávnění zástupci objednatele, a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných
vad.
6.13 výkon kontroly nebo dozoru objednatele nad stavbou podle této smlouvy nezbavuje zhotovitele
odpovědnosti za řádné a včasné plnění smlouvy ani odpovědnosti ze záruky.
6.14 Zhotovitel je povinen průběžně zvát objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty
nebo se stanou nepřístupnými, alespoň tři pracovni dny před zakrytím. Pozvání na kontrolu musí
být učiněno e-mailem na adresu
a současně zápisem do stavebního deníku.
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jestliže se objednatel nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel pokračovat
v pracích. jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytitěchto prací, je zhotovitel povinen
toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce
nebyly řádně provedeny, hradí jejich odkrytí zhotovitel. Účast objednatele na řízenI o zakrytí prací
nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné provedeni díla, ani odpovědnosti ze záruky.
6.15

Pokud zhotovitel způsobí škodu objednateli nebo jiným subjektům, je zhotovitel povinen bez
zbytečného odkladu tuto škodu napravit uvedením do původního stavu. Není-li to možné, tak
nahradit v penězích. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

6.16 Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. Zhotovitel
rovněž odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo
jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při prováděni díla.
6.17 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností po celou dobu provádění
díla, včetně škod způsobených pracovníky zhotovitele. Stejné podmínky je zhotovitel povinen
zajistit u svých poddodavatelů. Doklady o pojištěni je povinen na požádání předložit objednateli.

7.

PŘEVZETÍ DÍLA

7.1

Zhotovitel

7.2

Objednatel převezme dílo, bude-li provedení objemu a jakost díla v souladu s touto smlouvou,
v souladu s platnými právními předpisy a technickými normami, v souladu s technickou a montážni
dokumentacívýrobců a předá-li mu zhotovitel veškerou doku mentaci a doklady podle této smlouvy.

7.3

Řádné provedeni díla bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných zkoušek,
nutných k řádnému dokončeni celého díla. K účasti na nich je zhotovitel povinen objednatele včas
pozvat, jinak nemusí být výsledky těchto zkoušek objednatelem uznány a zhotovitel na své náklady
zajistí nové zkoušky za přítomnosti objednatele.

7.4

Zhotovitel je povinen zajistit pro účely převzetí díla předloženi veškerých atestů, certifikátů revizi,
zpráv a protokolů o zkouškách stanovených obecně závaznými právními předpisy, prohlášení o

je

povinen vyzvat objednatele ' e-mailovou zprávou na e-mailovou
nejméně 5 dní předem k převzetí kompletně provedeného díla.

adresu:

shodě.
7.5

Objednatel může převzít dílo iv případě, že při přejímce bude mít dílo ojedinělé drobné vady, které
dle objednatele samy o sobě ani ve spojeni s jinými nebrání řádnému užIvánI díla funkčně nebo
esteticky, ani jeho užívánÍ podstatným způsobem neomezují, poskytne-li zhotovitel objednateli
dostatečné záruky, že vady odstraní v termínu společně dohodnutém.

7.6

O průběhu a výsledku předání díla sepÍšÍobě smluvnistrany zápis, ve kterém určIlhůtu, ve které je
zhotovitel povinen odstranit vady. Lhůta pro odstraněnívad nesmí byt delší jak 5 dnů, nedohodnouii se smluvní strany jinak.

7.7

Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle do doby jeho provedeni, čÍmž se rozumii splnění povinnosti
odstranit vady ve smyslu odstavce 7.6 tohoto článku.

7.8

Pokud ze závěrečné kontrolní prohlídky provedené dle příslušných ust. stavebního zákona vyplynou
další požadavky nad rámec smlouvy, provede zhotovitel požadované práce na základě samostatné
dohody za úhradu.

8.

ZÁRUKY

8.1

Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno podle této smlouvy a že po dobu záruční doby
bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.
'

8

Veřejná zakázka: RozšjřenÍ skateparku

8.2

Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v trvání:
60 měsíců.
Smluvní strany se dohodly pro případ vad díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo
požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady díla.
Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí provedeného díla bez vad.
Záruční doba na reklamované části díla se prodlužuje o dobu počÍnajÍcÍ datem uplatnění reklamace
a končÍcÍ dnem odstranění vady. Na opravy provedené v rámci reklamace v posledních šesti
měsIcIch záruční doby zhotovitel poskytuje záruku v délce 12 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode
dne převzetí dokončené opravy reklamované vady.

8.3

Reklamace vad je uplatněna včas, pokud ji objednatel uplatni písemně u zhotovitele nejpozději do
30 dnů po uplynutí záruční doby a prokáže, že k výskytu vady došlo ještě v průběhu záruční doby.

8.4

Reklamaci vad vzniklých v záruční době uplatni objednatel písemně u zhotovitele, který se zavazuje
nastoupit k odstranění reklamované vady neprodleně a vadu odstranit nejpozději do 5 dnů (v
případě havarijního stavu nejpozději do 2 dnů) od uplatnění reklamace objednatelem,
nedohodnou-li se zástupci smluvních stran jinak, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady
na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

8.5

jestliže zhotovitel neodstraní vady v termínech dle odstavce 8.4 tohoto článku, je objednatel
oprávněn, kromě uplatnění smluvní pokuty, podle vlastního uváženítyto práce provést sám, pověřit
jejich provedením jiného zhotovitele, nebo jeho prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či
neúplně funkční část díla. Takto vzniklé náklady se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli do 14
dnů od doručení faktury. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a
zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad
odstraněných třetí stranou.

8.6

V případě, že zhotovitel nesplní povinnosti podle odstavce 8.1 až 8.5 tohoto článku nese zhotovitel
odpovědnost za škodu, která tím objednateli vznikne nebo kterou budou na objednateli v této
souvislosti uplatňovat třetí osoby. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

9.

SMLUVNÍ POKUTY

9.1

jestliže zhotovitel nesplní závazek provést dílo v době ujednané v článku 3. odstavci 3.1 této
smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla
bez dph za každý započatý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty zůstává právo objednatele na
náhradu škody přesahujÍcÍ smluvní pokutu vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní
pokuta vztahuje, nedotčeno.

9.2

Pokud zhotovitel nesplní smlouvou sjednaný, případně jinak dohodnutý termín odstranění vad
v záruční době, je povinen uhradit objedRate|i smluvní pokutu ve výši 1500 kč za každý započatý
den, o který nesplní výše sjednaný nebo jinak dohodnutý termín odstraněni vad. Smluvní pokuta se
vztahuje samostatně na každou jednotlivou vadu s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo
na náhradu škody přesahujÍcÍ smluvní pokutu vzniklé z porušeni povinnosti, ke kterému se smluvní
pokuta vztahuje, nedotčeno.

9.3

Za prodlení s úhradou ceny díla na základě faktur vystavených zhotovitelem, je objednatel povinen
zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši.

10.

ODSTOUPENÍ OD SMLUVY

10.1

Na odstoupení od smlouvy se použijí příslušná ustanovení občanského zákoníku.
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10.2 V případě neuzavření smlouvy, nevzniká zhotoviteli nárok na finanční odškodnění.
10.3

Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy rovněž pokud:
-

bylo vůči zhotoviteli zahájeno insolvenčni řIzení, byl na majetek zhotovitele vyhlášen konkurs
nebo byl insolvenčni návrh zamítnut pro nedostatek majetku nebo zhotovitel vstoupil do
likvidace,

-

před zahájením prací (předáním staveniště) v případě nezajištění finančních prostředků
potřebných k provádění díla,

-

pokud zhotovitel postoupí závazky z této smlouvy nebo tuto smlouvu jinému zhotoviteli,

-

pokud zhotovitel změní poddodavatele bez písemného souhlasu objednatele,

—

jestliže zhotovitel bude v prodlení s prováděním díla delším než 30 kalendářních dnů,

10.4 Zhotovitel může odstoupit od smlouvy, pokud je objednatel v prodlení s placením ceny díla podle
této smlouvy delším než 30 kalendářních dní. Odstoupit může teprve poté, co na prodlení
objednatele písemně upozornil a poskytl mu přiměřenou lhůtu k nápravě.
10.5 Odstoupeni od smlouvy musí být učiněno písemně, doručeno druhé smluvní straně, přičemž účinky
odstoupeni nastávají dnem doručení písemného oznámeni.
10.6 Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran ze smlouvy.
Odstoupeni od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení,
pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, která
mají vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní strany i po odstoupeni od smlouvy, zejména
ujednání o způsobu řešení sporů. Byl-li dluh zajištěn, nedotýká se odstoupeni od smlouvy ani
zajištění.
10.7

Pokud některá ze smluvních stran odstoupila od smlouvy, je zhotovitel povinen umožnit do 10
pracovních dnů pokračovat v provádění díla jinému zhotoviteli, zejména vyklizením staveniště,
předáním rozestavěného díla a provedením nezbytně nutných činností pro plynulé pokračování
v provádění díla. V případě, že zhotovitel nesplní tuto povinnost, je povinen uhradit objednateli
veškeré náklady a škodu, které mu v souvislosti s porušením této povinnosti vznikly.

10.8 Pro náhradu škody platí ustanoveni občanského zákoníku s tím, že smluvní strany se dohodly na
vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk.
10.9 V případě zastavení stavby či zániku smlouvy způsobeném odstoupením od smlouvy zaplatí
objednatel zhotoviteli pouze práce provedené v souladu s touto smlouvou na základě inventarizace
stavby (skutečně zabudovaného materiálu). V tomto případě se vztahuje záruka za provedení díla
uvedená v této smlouvě na takto zaplacené práce, včetně zabudovaného materiálu.

11.

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ SMLOUVY

11.1 Zhotovitel provede všechny práce stanovené ve smlouvě kompletně, kvalitně a včas podle
evropských a českých norem, obecně závazných právních předpisů a v souladu s požadavky orgánů
veřejné správy a pokyny objednatele.
11.2 Ve vzájemných vztazích mezi objednatelem a zhotovitelem, které nejsou upraveny touto smlouvou,
se použije občanský zákoník, s tím, že se smluvní strany ve smyslu ust. § 558 odst. 2 občanského
zákoníku dohodly, že ustanoveni občanského zákoníku, která nemají donucujÍcÍ účinky, mají
přednost před obchodními zvyklostmi.
11.3 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel není oprávněn postoupit tuto smlouvu třetí osobě.
11.4 Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s místem stavby a projektovou dokumentaci a že je schopen
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dílo řádně provést a předat jej objednateli ve stavu schopném užIvánI a bez vad. Dále prohlašuje,
že cena díla obsahuje veškeré práce a dodávky nutné pro provedeni díla specifikovaného v této
smlouvě.
11.5 Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem, aby plněni smlouvy
probíhalo v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel
se zavážuje po celou dobu trvání smlouvy zajistit dodržováni veškerých právních předpisů, zejména
pak pracovněprávních {odměňováni, pracovni doba, doba odpočinku mezi směnami, placené
přesčasy), dále předpisů týkajÍcÍch se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č.
262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na
plnění smlouvy podi|ejÍ a bez ohledu na to, zda budou činnosti dle smlouvy prováděny přímo
zhotovitelem či jeho poddodavatelem.
11.6 Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu objednatele, a to i opakovaně, do 10 kalendářních dnů od
doručení výzvy, předložit objednateli čestné prohlášení obsahujÍcÍ jmenný seznam všech svých
zaměstnanců, agenturních zaměstnanců, živnostníků a dalších osob, kteří se na plnění této smlouvy
podM. V tomto prohlášení zhotovitel také potvrdí, že všechny osoby v seznamu uvedené jsou
vedeny v příslušných registrech, zejména živnostenském rejstříku, registru pojištěnců čssz a mají
příslušná povolení k pobytu v ČR a k výkonu pracovni činnosti. Dále zde bude uvedeno, že byly
proškóleny z problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a že jsou vybaveny osobními
ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy. Zhotovitel bere na vědomí, že tato
prohlášení je objednatel oprávněn poskytnout příslušným orgánům veřejné moci ČR. Tato
povinnost pIati bez ohledu na to, zda budou činnosti dle smlouvy prováděny přímo zhotovitelem
nebo jeho poddodavatelem.
11.7 Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem, aby bylo umožněno
osobám znevýhodněným na trhu práce, podílet se na plnění této smlouvy. Osobami
znevýhodněnými na trhu práce jsou například absolventi škol, dlouhodobě nezaměstnané osoby,
tj. osoby evidované na Úřadu práce po dobu delší než 5 měsíců před datem uzavření smlouvy, a
osoby se zdravotním postižením podle § 67 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění
pozdějších předpisů.

12.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1 Smlouvu lze změnit, upřesnit nebo zrušit jen písemnou formou - dodatkem -, který bude dohodnut
a podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ostatní ujednáni zmocněnců smluvních
stran pro vlastní provádění stavebních prací, přesahujÍcÍ jejich zmocněnise považuji jen za přípravná
jednání, která nabývají platnosti smlouvy jen tehdy, budou-li smluvními stranami potvrzena jako
dodatek ke smlouvě nebo jako nová smlouva.
12.2

Pokud jakýkoliv závazek vyplývajÍcÍ z této smlouvy, avšak netvořÍcÍ její podstatnou náležitost, je
nebo se stane neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je pIně oddělitelným od
ostatních ustanoveni této smlouvy a taková neplatnost nebo nevymahatelnost nebude mít žádný
vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních závazků z této smlouvy, tak se smluvní strany
zavazují v rámci této smlouvy nahradit formou dodatku k této smlouvě tento neplatný nebo
nevymahatelný oddělený závazek takovým novým platným a vymahatelným závazkem, jehož
předmět bude v nejvyšší možné miře odpovídat předmětu původního odděleného závazku. Pokud
však jakýkoliv závazek vyp|ývajÍcÍ z této smlouvy a tvořÍcÍ její podstatnou náležitost je nebo kdykoliv
se stane neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, smluvní strany nahradí
neplatný nebo nevymahatelný závazek v rámci nové smlouvy takovým novým platným a
vymahatelným závazkem, jehož předmět bude v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu
11
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původního závazku obsaženém v této smlouvě.
12.3 Veškeré spory budou přednostně řešeny dohodou smluvních stran. Nedohodnou-li se smluvní
strany budou spory vzniklé na základě této smlouvy nebo v souvislosti se smlouvou řešeny výlučně
obecnými soudy České republiky. Smluvní strany dále sjednávajíve smyslu § 89a zákona č. 99/1963
Sb., občanský soudní řád, v platném znění, že spory podle předchozí věty budou řešeny u soudu
příslušného dle sídla objednatele.
12.4 Tato smlouva je závazná i pro případné právni nástupce smluvních stran.
12.5 Tato smlouva je vystavena ve třech vyhotoveních, každé s platnosti originálu, ze kterých dvě obdrží
objednatel a jedno zhotovitel.
12.6 Smluvní strany prohlašujI, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle.
Smlouvu si přečetly, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.
12.7 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně všech jejích pozdějších dodatků, podléhá
zveřejněni v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, do
třiceti (30) dnů ode dne podpisu smlouvy poslední smluvní stranou, nejpozději do tři (3) měsíců ode
dne podpisu smlouvy. Zveřejnění zajistí objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva
neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeh(? obchodního tajemství podle § 504 občanského
zákoníku.
12.8 Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího
zveřejněniv registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
12.9 Pro případ, že tato smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že smlouva
nebude uzavřena, pokud ji zhotovitel podepíše s dodatkem či odchylkou, byt' nepodstatnou.
12.10 Město Dačice, ve smyslu ustanoveni § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, potvrzuje, že uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Dačice na jejím 122
zasedání konaném dne 17. 8. 2022 pod č. usnesenÍ2234/12Z /RM/2022 nadpolovičnIvětšinou hlasů
všech členů rady a tím byly ze strany města Dačice splněny veškeré zákonem stanovené podmínky
pro platnost této smlouvy.
12.11 Smluvní strany berou na vědomi, že v souvislosti s touto smlouvou dochází ke zpracovávání
osobních údajů především na základě právního titulu plněni smlouvy ve smyslu ČI. 6 odst. 1 písm.
b) GDPR. V souvislosti s touto smlouvou je třeba plnit celou řadu zákonných povinností. Jedná se
zejména o daňové, účetní a archivační povinnosti dle příslušných zákonů. Protože je smluvním
stranou veřejný subjekt, osobní Udaje mohou být zároveň předmětem žádosti o informace podle
zákona o svobodném přístupu k informacím nebo mohou být zveřejněny v registru smluv. Při plnění
těchto povinnosti dochází ke zpracovánÍosobnich údajů na základě titulu plněni právních povinnosti
v souladu s ČI. 6 odst. 1 písm. C) GDPR. Veškeré dalšíinformace o ochraně osobních údajů se dozvíte
na www.dacice.cz.
12.12 V případě, že se na základě této smlouvy doručuje (zasílá písemnost) druhé smluvní straně,
doručuje se na poslední známou adresu druhé smluvní strany - tedy na adresu uvedenou v záhlaví
této smlouvy. Smluvní strany jsou povinny se navzájem neprodleně písemně informovat o změně
adresy. Není-li písemně oznámena jiná adresa, má se za to, že se jedná o adresu uvedenou v záhlaví
této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že okamžikem doručení všech pÍsemnostj se rozumí
osobní převzetí písemnosti adresátem nebo třetí den po uložení písemnosti na poště v případě,
že adresát nebyl osobně zastižen, i když se o uloženi nedozvěděl nebo den, kdy adresát odmítne
převzetí písemnosti. Smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti zasílané podle této smlouvy
nebo v souvislosti s plněním této smlouvy mohou být rovněž doručovány do datové schránky
smluvních stran. Pokud je doručováno prostřednictvím datové schránky, platí pro doručení postup
12
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stanovený právními předpisy platnými v době doručováni.
12.13 Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1- Oceněný soupis prací, dodávek a služeb.

V Dačicích

SMLOUVU
"ŘPZKOUMAL

V jndřichově Hradci dnei

dne

29, 08, 2022 ,
'

Za objednatele:

Za město Dačice
Ing. Karel Macků

Martin Kolar, ' is., "editel oblasti j. Hradec
Miroslav Zettl, te hni ? odd. přípravy a ka|ku|aci

starosta
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Databáze:

NABÍDKOVÝ ROZPOČET (rekapitulace)
Tišteno dne:

Stavba:

04.08,2022

N23-014A090

Nabídka číslo:

ROZŠÍŘENÍ SKATEPARKU-DAČICE

Investor:

SOOl
SOOl Rozšíření
Rozšíření sportoviště
sportoviště

Cena bez DPH

Texl
Tá

vniv Vedlejsj
nňkkd¶
VON
... a ostani. naklady
.

STAVBA CELKEM

Sazba DPH
21,00

DPH15

Cena s DPH

l 232 830,52 KČ

258 894,41 KČ

0,00 KČ

l 491 724,93 KČ

95 000,00 Kč

19 950,00 Kč

0,00KČ

114 950,00 Kč

Odbytová cena bez DPH:

l 327 830,52

Odbytová cena s DPH:

1 606 674,93

DPH celkem
278 844,41

Nabídku zpracoval:
Předáno dne:

..
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NABIDKOVÝ ROZPOČET
šteno dne:

Stavba:

04.08.2022 '

N23-014-0'090

(položkový rozpis)

Databáze:
Nabídka číslo:

ROZŠÍŘENÍ

Investor:

SO01 Rozšíření sportoviště
PoloŽka
l
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ll
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

Tm

MnoŽství

mj:

ll3151113 Fréz.živičkrytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.4cm
663,43 m2
1132021ll Vytrhání obrub obrubníků silničních
28,22 m
12110ll00 Sejmuti omice, pI. do 400 m2, přemístění do 50 m
67,20 m3
l3120lll1 Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 100 m3, STROJNĚ
105,91 m3
132201110 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ
8,69 m3
132201210 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROjNĚ
24,57 m3
139601102 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3
1,49 ní3
162501102 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m
140,66 m3
171201201 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m
140,66 m3
180402111 Založení trávníku parkového výsevem v rovině
47,47 m2
181101 Ill Úprava pláně v zářezech se zhutněním - ručně
327,17 m2
l8130ll03 Rozprostření omice, rovina, ti. 15-20 cm,do 500m2
47,47 m2
199000004 Poplatek za skládku kameniva s příměsí zeminy
140,66 m3
162351103 Vodorovné přemístěni přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z hominy třídy těž
13,44 ni3
00572400 Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI á 25 kg
'.
0,95 kg
2ll531lll výplň odvodňovacích žeber Karn. hrubě drcen. 63 mm
24,57 m3
211561lll výplň odvodňovacích žeber kam. hrubě drcen. 16 mm
7,75 m3
211971121 Opláštění žeber geot., sklon nad 1:2,5, š do 2,5 m
100,28 m2
212753113 Montáž ohebné dreň. trubky do rýhy DN 80, bez lože vC. flexibilní trubky DN
63,00 m
27531361 l Beton základových patek prostý c 16/20
],49 m3
69366070 GEOFILTEX 73-SILTEX 73/30 300 g/m2 šíře do 8,8 m
112,31 m2
451572211 Lože pod potrubí z kameniva těženého 4 - 8 mm
0,95 m3
564831111 Podklad ze štčrkodrti po zhutnění tlouštky 10 cm štěrkodrt' firakce 0-32 mm
302,60 m2
564871111 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm štěrkodrť fřakce 0-63 mm
302,60 m2
573231110 Postřik živičný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2
288,55 m2
57323llll Postřik živičný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2
951,98 m2
577132211 Beton asfalt. ACO 8, nebo ACO ll, nad 3 m, 4 cm plochy 201-1000 m2
951,98 m2
577152123 Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. nad 3 m, ti. 6 cm plochy 201-1000 m2
288,55 m2
899331111 výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu
1,00 kus
966001211 Odstranění lavičky stabilní zabetonované
],00 kus
96600141 l Odstranění stojanu na kola kotveného šrouby
],00 kus
917762111 Osazení ležať. obrub. bet. s opěrou,lože z C 12/15
46,82 m
592173070 Obrubník záhonový 50/5/20 cm šedý
94,58 kus
936124112 Zřízení lavice stabilní se zabetonováním noh
2,00 kus
938909311 Odstranění nánosu z povrchu živičného nebo beton.
663,43 m2
936174312 Montáž stojanu na kola pro 10 kol kotevními šrouby na pevný podklad
1,00 kus
749 1001001 Dodávka lavičky - bude upřesněna dle výběru investora
2,00 ks
7491001002 Dodávka a montáž odpadkového koše - bude upřesněn dle výběru investora
1,00 ks
9610441Il Bourání základů z betonu prostého
1,44 m3
998225111 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný
465,01 t
2101001
Přesun osvětlovací lampy
1,00 kpl.
979990103 Poplatek za skládku suti - beton do 30x30 cm
11,01 t
979999995 Poplatek za recyklaci asfalt (skup.170302)
58,38 t
979081111 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do l km
69,39 t
979081121 Příplatek k odvozu za každý další l km
138,78 t
Celkem
Odbytová cena bez DPH:
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Cena

Celkem

73,16

48 536,54

170,59

4 814,56

132,27

8 889,00

223,80

23 702,44

710,01

6 172,83

502,47

12 345,69

2 320,86

3 456,78

221,17

31 110,32

63,19

8 888,46

36,41

1 728,28

19,17

6 271,80

101,43

4 814,60

355,56

50 013,94

293,93

3 950,62

195,06

185,18

l 027,06

25 234,86

l 624,17

12 585,69

38,78

3 888,86

59,58

3 753,54

4 631,78

6 898,76

40,74

4 575,66

2 504,41

2 366,67

185,21

56 044,03

294,63

89 154,21

40,01

11 544,89

23,19

22 076,42

429,65

409 018,21

519,23

149 823,82

2 684,20

2 684,20

613,58

613,58

613,58

613,58

215,72

10 100,87

51,63

4 883,40

l 481,48

2 962,96

20,10

13 334,94

1 851,85

l 851,85

6 172,84

12 345,68

5 185,19

5 185,19

4 972,70

7 160,49

169,91

79 010,17

50 000,00

50 000,00

401,23

4 416,39

185,19

10 811,73

150,74

10 459,69

32,78

4 549,14
I 232 830,52

l

NABIDKOVÝ ROZPOČET
,šteno dne:

Stavba:

(položkový rozpis)

04.08.2022

N23-014-0090

Databáze:
Nabídka číslo:

ROZŠÍŘEN"

Investor:

VON Vedlejší a ostaní náklady
PoloŽka
l
2
3
4
5
6
7

020001000 Příprava staveniště
030001000 Zařízení staveniště
011002000 Průzkumné práce
012002000 Geodetické práce
0130020001 Dokumentace skutečného provedení stavby
0130020002 Dílenská realizační dokumentace
012303000 Geodetické práce po výstavbě
Celkem

STAVBA CELKEM

Cena

Celkem

1,00 ...

14 000,00

14 000,00

1,00 ...

22 000,00

22 000,00

1,00 ...

12 000,00

12 000,00

1,00 ...

10 000,00

10 000,00

1,00 ...

5 000,00

5 000,00

MnoŽství

Text

Sazba DPH
21,00

m.j.

1,00 ...

l 000,00

l 000,00

1,00 ...

31 000,00

31 000,00
95 000,00

Odbytová cena bez DPH:

DPH celkem
278 844,41

)dbytová cena bez DPH:

I 327 830,52

Odbytová cena s DPH:

I 606 674,93

Nabídku zpracoval:
Předáno dne:
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