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SMLoUVA o DíLo
číslo:1- -09/2o2ol20 o1o
uzavřená podle 5 2586 a násl' zákona č' 89/2012 Sb', občanskéhozákoníku (dále jen občanský
zákoník).

nedílnou součástísmlouvy o dílo jsou, v souladu s s 1751 občanskéhozákoníku obchodní
podmínky Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. ze dne 1.9.2019 (dáIe také jen oP), které jsou
přílohou č. 1 smlouvy o dílo

l.
1./

ob

zastoupena:
tČo:
DlČ:

SMLUVNíSTRANY

Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.
sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PsČ 53o 02
společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999
lng. Aleš Vavřička - místopředseda představenstva a ředitel společnosti
60108631
cz6o1-o8631

bankovníspojení: ČsoB, a.s.

č. účtu:
telefon:
fax:
e-mail:

17699313/0300
466 798 4LI

466304643
info@vakpce.cz

ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat:

lng' Dyntar Vítězslav - technický náměstek, lng' Fialková Gabriela - vedoucí technicko-investičního
oddělení
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a
podepisovat:
TDs - bude určeno při podpisu smlouvy
2/ Zhotovitel:
MIROS Pardubice a.s.
sídlo/místopodnikání: Hradecká 545, 533 52 Pardubice
společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, spis. značka 82646
zastoupena: lng. Rostislavem Šindlerem, předsedou představenstva
lČo:
275 23 g34

DlČ:

cz27523g34

čísloúčtu:
telefon:

7L457L2/0800
466797 9L1.

bankovníspojení: Českáspořitelna,a.s'

fax:

e-mail:

miros@miros-pce.cz

ve věcech smluvních oprávněnijménem zhotovitele jednat a podepisovat:
lng' Rostislav Šindler,předseda představenstva

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat
podepisovat:
Radek Vániš, vedoucí provozního oddělení
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ll.

pŘeonnĚr SMLoUVY

1/ Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele řádně a včas provést na svůj náklad a na své
nebezpečís odbornou péčídílo specifikované touto smlouvou na straně jedné a závazek objednatele
provedené dílo bez vad či nedodělků převzít a zaplatit za něj zhotoviteli sjednanou cenu, to vše za
podmínek stanovených touto smlouvou. (dále také jako ,,dílo" nebo .,,stavba"). Zhotovitel se dále
zavazuje převést na objednatele vlastnická a jiná práva k dílu za podmínek dále uvedených v této
smlouvě, není-li objednatel vlastníkem či oprávněným ex lege nebo z podstaty věci.

Dílem se pro účelytéto smlouvy rozumívýměna stávajícího litinového potrubí DN 200 za potrubí
z PE 100 Rcd225/2o'5 mm sDR 11 vdélce 297,6 m, a to V rozsahu pracía dodávek specifikovaných
v projektové dokumentaci zO2|2OI9 zpracované společnostíMultiaqua s.r.o., zodpovědný
projektant: lng' Ladislav Malý. Předmětnou projektovou dokumentaci obdržel zhotovitel před

2l

podpisem této smlouvy, coŽ svým nížeuvedeným podpisem potvrzuje. Dílem se rozumí rovněž
provedeníveškerékompletní přípravy pro provedení díla a zajištění veškerých potřebných dokladů a
dokumentace k prokázání řádné funkce díla.
3/ Z důvodu odstranění jakýchkoliv budoucích nejasností a nedorozumění smluvní strany výslovně
uvádí, že součástípředmětu smlouvy jsou:
o provedení pasportizace stávajících objektů dotčených stavbou včetně zaměření hladin ve
studních,
o zařízenístaveniště,
o obstarán í zaYízenía materiálu, výroby, dopravy, dodání, proclení, zdanění, skladování, pojištění,
o zkoušky stanovené projektovou dokumentací nebo závaznými čSN,
o revize dokladujícífunkčnost zařhení, doklady na použitémateriály v souladu se zákonem č.
22/1gg7 Sb' o technických požadavcíchna výrobky, a souvisejícími předpisy
o součinnost zhotovitele s projektantem při zpracovánízměny díla,
o zajištěnízvláštníhoužíváníkomunikací v souladu se zákonem o komunikacích a prováděcích
předpisů, zabezpečenídopravně-inženýrských opatření,
o provádění průběžných testů a komp|exních zkoušek,
o provedení zkoušek hutnění zásypových vrstev a pláně pod konstrukčnímivrstvami komunikací,
e zajištěnípráv k používánípatentů, know-how, SW, autorských práv, pokud se vyskytují,

o
.
o
o
o
o

činnost odpovědného geodeta,
zpracovánía dodání předpisů pro provoz a údržbudíla,
zaškolenípracovníkůprovozovatele, komplexníodzkoušení, uvedení do provozu,
dodávku prvních provozních náplní do technologie,
poskytnutí záruk na celé dílo, odstraňování případných vad v záručnídobě,
obstaráníveškerých dalších prací souvisejícíchse zhotovením díla'

4/

Součástí předmětu smlouvy

je

téžzhotovení dalšípotřebné dokumentace,

dílenských

a konstrukčníchvýkresů, pokud jsou k provedení díla zapotřebí, provedení veškerých zkoušek, atestů

a revizí k prokazování předepsané kvality a parametrů dokončeného díla, jakož i doklady nutné pro
vydání kolaudačníhosouhlasu, je-li stavebním úřadem vyžadován.

5/ Součástí předmětu smlouvy je veškerá dodavatelsko-inženýrská činnost spojená s provedením díla
a jeho uvedením do trvalého uŽívání a to zejména:
Vytyčenía ochrana všech podzemních zařízení v zájmovém územístavby na základě vyjádření a
povolení dotčených správců těchto sítí
zajištěnívstupůna pozemky nutných pro provedení díla
projednání dočasných záborů ploch mezideponií a ploch zařízení staveniště (ZS) potřebných pro

.

o
o

provedení díla včetně úhrady poplatků
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.
e
o
o

zabezpečenípříslušných povolení k provedení a provozu dočasných objektů zařízení staveniště

kompletačníčinnostizhotovitele
ostraha staveniště, zajištěníbezpečnosti při provádění díla ve smyslu BoZP
péčeo nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, zimní opatření, nutný rozsah
pojištěnístavby.

6/ Zhotovitel bude po dobu výstavby a komplexního vyzkoušeníspolupracovat

s objednatelem.
V případě, že zhotovitel bude v uvedeném období provádět práce na objektu či zařízení vodárenské
infrastruktury, jehož provoz bude muset být z důvodu postupu prací omezen či přerušen, upozorní
zhotovitel objednatele na tuto skutečnost zápisem ve stavebním deníku minimálně týden předem.
objednatel zápisem do stavebního deníku požadovaný termín odsouhlasí nebo oznámí nejbližší

možný termín pro omezení či přerušení provozu' Zhotovitel bez předchozího souhlasu práce na
takovémto objektu či zařízení nezahájí'

7/Dílo bude provedeno vnáležitékvalitě a dle veškerých předepsaných atestů, zkoušek a revizí dle
Čsru a dalšíchplatných právních a technických předpisů a nařízení uvedených v zadávací
dokumentaci, kterými bude prokázáno dosaženípředepsané kvality a parametrů dokončenéhodíla.

8/ Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČsN (rozumí se tím i čsN EN), jejichž pouŽití přichází
v úvahu při provádění díla dle této smlouvy, budou pro realizaci daného díla považovat za závazné
v plném rozsahu.

9/ Součástí předmětu smlouvy je zhotovení projektové dokumentace skutečného provedení (v
podrobnostech realizačníprojektové dokumentace) v listinné (3 paré) a digitální podobě ve formátu
dwg a pdf. Dokumentace skutečnéhoprovedení bude provedena dle nížeuvedených zásad:
a) do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů budou zřetelně
vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovenídíla,

b) ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným

změnám, budou označeny nápisem,,beze změn",
c) každý výkres dokumentace skutečnéhoprovedení stavby bude opatřen jménem a příjmením
osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele,
d) u výkresů, obsahujících změnu proti projektové dokumentaci pro provedení stavby bude
přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednánízměny s odpovědnou osobou zadavatele
(objednatele) a její souhlasné stanovisko.
10/ Geodetické zaměření skutečného provedení díla si zajišťuje zhotovitel prostřednictvím geodeta.
Veškerépráce, které jsou předmětem geodetického zaměření, mohou být zakryty až po zaměření.
Nedodrženítétopodmínkyje považovánoza hrubé porušenísmluvních povinností.

LL/ Dílo bude provedeno co do obsahu a rozsahu podle:
a) Projektové dokumentace, která bude předána zhotoviteli nejpozději v den předání/převzetí
staveniště.
b) Stavebního povolení, bylo-li vydáno.

c|Závazných rozhodnutídotčených orgánů státní správy týkajícíchse díla, vydaných v mezidobí
od zahájení provádění díla zhotovitelem do předání díla objednateli.
V případě rozporů při určeníobsahu, rozsahu nebo provedení díla podle jednotlivých výše uvedených
bodů bude pro stanovení skutečného obsahu a rozsahu díla, k jehož provedeníje zhotovitel podle
této smlouvy povinen, rozhodující nejdříve bod b), jako druhý bod a), jako třetí bod c).
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lll.

TERMíNY A MísTo PLNĚNí

1/ Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v následujících termínech:
A) Termín zahájenídíla: březen 2020 (zadavotel upozorňuje, že se jednó o přepokládaný termín)
B) Termín dokončenídíla a jeho předání

objednateli: říjen 2020 (zadavatel upozorňuje, že se jedná o

přepoklódoný termín)

Dodavatel bere na vědomí, že v místě budou probíhat stavební akce města Dašice, z čehož
vyplývá povinnost zhotovení předmětů děl věcně a termínově koordinovat s ostatními
zhotoviteli.
Zhotovitel se zavazuje zahájit stavební práce do jednoho týdne ode dne převzetí staveniště od
objednatele.
2/ Místem plněníje: ul. Hybešova v Dašicích.

lV.

CENA DíLA

Ll

Cena díla v rozsahu čl' lll. této smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná se započtením
veškerých rizik, provozních nákladů zhotovitele, zisku a inflačníchvlivů po celou dobu výstavby' Cena
díla bude dále navýšena o DPH v souladu s platnými právními předpisy.
Cena celkem bez DPH: 4 038 755,78 Kč
(slovy: čtyři miliony třicet osm tisíc sedm set padesát pět korun českých sedmdesát osm haléřů)

2/ Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy je plátcem DPH, a v případě jakékoliv
změny, toto oznámí bezodkladně objednateli'

3/ Cena díla zahrnuje veškerépráce, dodávky a služby související s provedením předmětu díla v

rozsahu dle čl. ll. této smlouvy' Cena díla je doložena oceněným soupisem stavebních prací, dodávek

a služeb (doplněným položkovým rozpočtem), který je Přílohou č. 3 této smlouvy a tvoří součást
nabídky zhotovitele podané do zakázky,,Dašice, ul' Hybešova - vodovod".
4/ Podmínky pro změnu ceny díla jsou uvedeny v
oP.

V.

PLATEBNí PoDMíNKY

1/ objednatelem nebudou poskytována jakákoli plnění před zahájením prováděnídíla. obě smluvní

strany se vzájemně dohodly, že dílčímzdanitelným plněním jsou práce skutečně provedené
v příslušnémměsíci a za datum uskutečněnízdanitelného plnění prohlašují poslední den
kalendářního měsíce. Daňové doklady budou propláceny zhotoviteli celkem až do výše 90% celkové
smluvní ceny za provedení díla. Po dosaženítohoto limitu bude objednatel zhotoviteli zadržovat
všechny zbývajícíplatby jako zádržné,které bude uvolňováno do 15-ti dnů po odstranění všech
případných vad a nedodělků uvedených v Zápisu o předánía převzetí díla'
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2/ Po ukončení každéhokalendářního měsíce vystaví zhotovitel objednateli daňový doklad max. do
lhůty stanovené zákonem a současně do této lhůty ho prokazatelně doručíobjednateli. Nedílnou
součástí daňového dokladu je vždy zjišťovacíprotokol - soupis prací a dodávek provedených v daném
měsíce v členěnípo položkách dle výkazu výměr, oceněný v souladu se smlouvou, odsouhlasený
technickým dozorem objednatele. Zhotovitel je oprávněn zahrnout do daňového dokladu za příslušné
období pouze práce a dodávky v rozsahu odsouhlaseném technickým dozorem'
3/ objednatel a zhotovitel shodně konstatují, že pokud zhotovitel provede pro objednatele dle této
smlouvy i stavební nebo montážnípráce (odpovídajícíčíselnémukódu klasifikace produkce CZ-CPA 41'
až 43| bude je fakturovat v režimu přenesení daňové povinnosti podle ustanovení $92e) zákona č.
235/2oo4 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. objednatel dále prohlašuje, že nepoužije

výše uvedené práce výlučně pro soukromou potřebu nebo výlučně pro plnění, která nejsou
předmětem daně.

4/ Pokud objednatel zaplatí finančnímuúřadu daň z přidané hodnoty za zhotovitele, jako zákonný
ručitel (z titulu zákonného ručení)je oprávněn tuto pohledávku jednostranně započístna peněžité
nároky zhotovitele vůčiobjednateli.

5/ Splatnost daňových dokladů smluvními stranami je dohodnuta na 30 kalendářních dní ode dne
řádného předání (doručení)faktury (daňového dokladu) zhotovitelem objednateli. Daňový doklad se
považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty příslušná hodnota zdanitelného
plnění ve výši odsouhlasené objednatelem odepsána z účtuobjednatele ve prospěch účtuzhotovitele
uvedeného v záhlaví SoD.
6/ Dalšípodmínky stanovíoP.

Vl.

zÁRuKA

1/ Zhotovitel poskytuje objednateli až do uplynutí záručnídoby záruku za jakost díla, tedy přejímá
závazek, že dílo bude v průběhu příslušnýchzáručníchlhůt, odpovídat výsledku určenémuv této
smlouvě, že nedojde ke zhoršení parametrů, standardů jakosti stanovených předanou
dokumentací.

a

2/ Zhotovitel poskytuje na dílo od data předánía převzetízáruku 60 měsíců

3/ Dalšípodmínky stanovíoP

Vll.

sMLUVNí PoKUw A F|NANčNíZÁRUKA

1/ V případě, že zhotovitel nedodržítermín předání a převzetí díla dle čl. lll' odst. L písm. B) této
smlouvy o dílo, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši o,05% z ceny díla
bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kčtj' 2100,- Kč zakaždý byťzapočatýden prodlení.

2/v

případě, že zhotovítel nedodržítermín kteréhokoliv ze smluvních milníkůdle čl. lll. odst' 1 této
smlouvy o dílo, tj. včetně termínu zahájení prací, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní
pokutu ve výši o,o5% z ceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na ]-00 Kč tj. 2 100,- Kč za každý byť
zahájení stavebních prácí
započatý den prodlení. Pokud zhotovitel porušísvoji povinnost spočívajícív
do 1 týdne ode dne převzetí staveniště od objednatele, zavazuje se zhotovitel uhradit objednatelí
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smluvní pokutu Ve Výši O,!%o zceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na ].00 Kč tj. 4 100,' Kč za
každý byť započatý den prodlení
3/ V případě, že zhotovitel nedodržítermín předánídokumentace skutečnéhoprovedení díla dle čl.
Xll. odst. 14oP, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05o/o zceny díla
bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč tj. 2 100,- Kč zakaždÝ byť započatý den prodlení.
4/ V případě, že zhotovitel neodstraní vady či nedodě|ky, uvedené v zápise o předání a převzetí díla

v dohodnutém termínu, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,o5o/o
z ceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč tj. 2 Loo,- Kč, za každý byť započatý den
prodlení, a to za každou vadu či nedodělek zvlášť.

5/ V případě, Že zhotovitel před zahájením prací řádně nepřevezme staveniště v dohodnuté lhůtě
nebo ve lhůtě stanovené objednatelem a/nebo zhotovitel nepředá objednatelivyklizené a uklizené
staveniště v dohodnutém termínu , zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši
1oo ooo,- Kč a dále smluvní pokutu 20 oo0,- Kč za každý započatý den prodlení nad rámec výše
uvedené jednorázové pokuty.

6/ V případě, že zhotovitel bude v prodlení s povinností nastoupit

odstraňování jakékoliv
reklamované vady v dohodnutém termínu , zavazuje se zhotovítel uhradit objednateli smluvní pokutu
ve výši o,o5o/o z ceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč tj. 2 to0,- Kč, za každý byť
započatý den prodlení, ato za každou vadu zvlášť.
k

7/ Pokud zhotovitel porušíjiné povinnosti uvedené v této smIouvě o dílo nebo obchodních
podmínkách, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši o,05% z ceny díla bez
DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč tj. 2100,- Kč zakaždéjednotlivéporušenípovinnosti.

8/ V případě prodIení s úhradou ceny díla dle této smlouvy uhradí objednatel zhotoviteli smluvní
pokutu ve výši o,o5% z dlužnéčástky zakaždÝ byť započatý den prodlení'

9/ Celková výše částky smluvních pokut není omezena, smluvní pokuty mohou být kumulovány a
kombinovány' Sjednáním a zaplacením smluvních pokut není dotčen nárok objednatele na náhradu
škody, způsobenéporušením kterékoliv z povinnosti takto zajištěných. Rovněž tak sjednáním a
zaplacením smluvní pokuty není zhotovitel zbaven jeho povinnosti odstranit ve lhůtě stanovené
správcem stavby porušení,za které objednateli vznikl nárok na smluvní pokutu, dokončit dílo nebo

jeho část, ani jiných povinností, závazkťl nebo odpovědností, které podle smlouvy o dílo můžemít.
Zhotovitel je povinen bezodkladně po odstranění porušenípodat objednateli důkaz o odstranění
porušení.Nedojde_li v dané lhůtě stanovené objednatelem k odstranění porušení, je možnénárok na
smluvní pokutu uplatnit opakovaně.
10/ V případě nedodrženíoznámených a schválených termÍnůodstávek a výluk je zhotovitel plovirterr

uhradit objednateli veškeré náklady s tím spojené, včetně případných pokut a poplatků, které
v souvislosti s touto situacíbudou vyplývat z právních předpisů nebo z rozhodnutísprávních úřadů.
11/ Smluvní pokuta je splatná do 15 dnů od doručenípísemného oznámení objednatele o uložení
smluvní pokuty zhotoviteli. oznámení o uloženísmluvní pokuty musí vždy obsahovat popis a časové
určeníudálosti porušení podmínek Smlouvy o dílo, na základě kterého se zakládá právo objednatele
na zaplacení smluvní pokuty, a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty. objednatel si vyhrazuje
právo na určenízpůsobuúhrady platné smluvní pokuty.
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12/ Pokud zhotovitel nesplní některou svou povinnost sjednanou v této smlouvě o dílo a objednatel
v důsledku

tohoto nesplní dotačnípodmínky stanovené poskytovatelem dotace (dále také jen

,,zprostředkující subjekt") a nebude tak oprávněn čerpat dotaci na spolufinancování předmětu díla
nebo její části nebo bude povinen vrátit dotaci nebo její část, nebo uhradit z tohoto důvodu
jakoukoliv sankci poskytovateli dotace nebo třetí osobě, je zhotovitel povinen uhradit objednateli
smluvní pokutu ve výši takto nedočerpané popř. vrácené dotace nebo vůčiobjednateli požadované
sankce.

VIll.

pŘroÁruí DíLA, VLAsTNlcKÉ PRÁVo

1/ Podmínky předánía převzetí díla, jakož i nabytívlastnickéhopráva objednatele stanovíoP

lx.

UKoNčENíSMLoUVY

1/ Smlouva můžebýt ukončena písemnou dohodou nebo odstoupením od smlouvy podle zákona,
této smlouvy nebo podle oP. Dalšípodmínky stanovíoP'

x.

sPoLEčNÁAZÁVĚREčNÁusrnruovrruí

L/ Nedílnou součástítéto smlouvy jsou obchodní podmínky (dále také jen ,,oP"), které tvoří přílohu
č. 1 této smlouvy. Zhotovitel výslovně prohlašuje a svým podpisem nížepotvrzuje, že byl seznámen
se oP, a že tyto oP bezvýhradně akceptuje' V případě rozporu mezi některým z ustanovení této
smlouvy a ustanovení oP je rozhodující ustanovení této smlouvy' Smluvní strany se v'ýslovně
dohodly na vyloučeníúčinnosti následujících ustanovení oP: čl. xx. FlNANčNízÁRUKA
2/ Tuto smlouvu lze měnit, pokud ve smlouvě není uvedeno jinak, pouze dohodou stran Ve formě
číslovanýcha oběma stranami podepsaných písemných dodatků. K návrhům dodatků této smlouvy se
smluvní strany zavazují vyjádřít písemně do 10 dnů od doručenínávrhu dodatku druhé straně. Po
stejnou dobu je tímto návrhem vázána strana, která jej podala. Za písemnou formu nebude pro tento
účelpovažována výměna e-mailových čijiných elektronických zpráv.

3/ Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to
ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců obou stran.
Zhotovitel na sebe tímto přebírá nebezpečízměny okolností podle s ].765, odst. 2 občanského
zákoníku.

4/ obé smluvní strany se zavazují k mlčenlivosti a k znepřístupnění všech důvěrných informací
svěřených smluvním partnerům a k zachování obchodního tajemství, jestliže s ním budou
v souvislosti s touto smIouvou nebo jejím prováděním seznámeny'

5/ Všechny závazky, ujednání, povinnosti a práva vyplývajícíz této smlouvy o dílo se budou vztahovat
a budou závazné i pro právní zástupce, právní nástupce a postupníky zde uvedených stran jako pro
strany samé a všude, kde se tato smlouva zmiňuje o kterékoliv ze stran, bude toto platit i pro právní
zástupce, právnínástupce a postupníkytakové strany jako by šlo o ně samé. Tato smlouva jako celek,

ani jednotlivá práva vzniklá z této smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího písemného
souhlasu druhé strany. Za písemnou formu nebude pro tento účelpovažována výměna e-mailových,
či jiných elektronických zpráv'

Smlouva o dílo - Dašice, ul. Hybešova _vodovod

Strana 7/8

6/ Pokud nebylo v této smlouvě nebo v oP ujednáno jinak, řídíse právní poměry z ní vyplývající a
vznikající občanským zákoníkem'

/Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdržípo dvou. Smlouva
nabývá platnosti v den podpisu poslední ze smluvních stran a účinnostidnem uveřejnění v registru
smluv. obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.
7

8/ Přílohy Smlouvy o dílo:
Příloha č' 1: obchodnípodmínky
Příloha č' 2: Harmonogram postupu prací
Příloha č. 3: oceněný soupis stavebních prací, dodávek a s|užeb (doplněný položkový rozpočet)

4 ?' ?'a<

V Pardubicích dne .'.....'.'

V Pardubicích dne 4.3'2o2o

Za objednatele

Za zhotovitele

lng. Aleš Vavřička

lng. Rostislav Šindler

místopředseda p
a ředitelspolečnosti
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

předseda představe nstva
MIROS Pardubice a.s.

trlB{l$ Pardubico
HrodeckÓ 545
533 52 PoÍdublce
lČ:275 23 934
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Příloha č. 1 Smlouvy o dílo

oBcHoDruí pootvtítvNY
společnoqti Vodovody a kanalÍíace Pardubice' a-s.
1

l.

'
,
I'

t.

Úvootví UsTANovENí

L/ Tyto obchodnÍ podmínky (dále také jen ,,PodmÍnky" nebo ,,oP'') ve smyslu ustanovenÍ $ 1751 a
násl. občanskéhozákoníku upravujívztah mezi objednatelem a Zhotovitelem založený shlouvou
o dílo (dále také jen ,,soD" nebo ,,Smlouva"). obchodní podmínky jsou nedílnou součástíSOD.

2/ Tyto Podmínky se pouŽijí vŽdy, pokud Smlouva neobsahuje jinou úpravu. Změny těchto
Podmínek mohou být učiněny jen písemně, a to stejným způsobem, jako Smlouva'
3/ V obchodnÍch podmínkách jsou pouŽity zkratky, pro lepšísrozumitelnost textu je V tomto
odstavci, jakož i jinde v oP, uveden jejich přehled a p]ný význam zkrácených slov. Technický dozor
stavebnka (dále jen ,,TDs"), autorský dozor projektanta (dále jen ,AD"), koordinátor bezpečnostia
ochrany zdravÍ při prácína staveništi(dále jen ,,Ko-BoZP")

I!.

LHŮTY PLNĚNí

t/ Zhotovitel dokončícelé dílo a všechny jeho části fisouJi jaké) ve lhůtě pro dokoněení dÍla nebo
části dÍla (podle okolnostÍ), včetně:

a)

úspěšnéhoprovedení přejímacích zkoušek před převzetím díla, pokud budou

objednatelem požadovány, a
b) dokončeníveškeých prací a činností,které jsou uvedeny v SoD tak, jak se poŽaduje k
tomu, aby bylo dílo nebo jeho část pokládáno za dokončenépro účelypřevzetí podle SoD
l

i
:

i

!

2/ Za řádné splnění SoD se povaŽuje okamžik oboustranného podpisu zápisu o předání
a převzetÍ díla, a zároveň zápisu o odstranění drobných vad a nedodělků, včetně předání všech
poŽadovaných dokladů, atestů, jiných rozhodnutí potřebných pro užÍvánídíla a zároveň podpis
protokolů o odstraněnívšech vad zjištěných v průběhu záručnÍdoby.
3/ Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo dle závazného harmonogramu postupu prací (dále jen
,,harmonogram"). Harmonogram je nedílnou součástí SoD jako její přÍloha č. 2.v harmonogramu

jsou vyznačeny pro zhotovitele závazné dílčítermínyplněnr, tzv' milníky resp. uzlové body (dále jen
,,uzlové body"). Změna harmonogramu je moŽná pouze na základě písemného dodatku k soD.
Uzlod bod se povaŽuje za splněný, pokud zhotovitel vsouladu se závaznými podklady stavby a
pokyny objednatele a TDS řádně dokončílvšechny práce a dodávky a před|oŽil veškeré
dokumenty vztahujícíse k příslušnémuuzlovému bodu. o dokoněení kaŽdého uzlového bodu
vyhotovÍ zhotovitel zápis, Kený podepisuje zhotovitel, objednatel a TDS.

4/

Zhotovilel následně předá objednateli, nejpozději 7 dnÍ před termínem prvního předání
staveniště, ke schválení návrh podrobného programu pracÍ na celou dobu realizace předmětu
díla, s uvedením základních druhů zhotovovacích prací v rámci jednotlivých stavebnÍch objektů
(So) a provozních souborů (PS) a to až do termínu předánÍ a převzetÍ díla. Tento návrh
podrobného programu prací musí zohledňovat poŽadavky objednatele na součinnost s provozem
přÍpadně dotčenými zařízeními a na součinnost s dalšímidotčenýmísubjekty projeKu. Dokud
T

Příloha č. 1Smlouvy o dílo
nebude program pracíodsouhlasen objednatelem, jsou platné závazné termínya obdobítÚstavby
dle harmonogramu; protram prací musí být v souladu dílčímitermíny (milníky) dle

harmonogramu. Přehled škutečnéhopostupu prací ve vztahu k poslednímu schválenému
p'og'arnř pracÍ a Ve Vaahu k harmonogramu je zhotovitel povinen aktualizovat po celou dobu
prací.
r.uai_i'a". předmětu díla, nejméně v měsÍĎních intervalech jako souěást zprávy o postupu
předchozÍ
pracÍ,
kdykoli
Zhotovitel rovněž předá objódnateli ke schválení aktualizovaný program
program prací nesouhlasÍ se skuteěným postupem nebo povinnostmi zhotovitele, nebo na
zarlaoe pokynu objednatele, a to nejpozději do 3 pracovnÍch dní od obdrŽení pokynu. JestliŽe
je uvedena) neodpovídá
objednatel kdykoli oznámí zhotoviteli, Že program prací (v míře, která
SoD, harmonogramu nebo skutečnémupostupu a úmyslům, které zhotovitel uvedl, předloŽí
zhotovitel opraňny program pracÍ obJednatell ke schválení v souladu s tímto článkem.
5/ Zhotovitel potvrzuje, že veŠkerésjednané lhůty jsou přiměřené a dostatečné pro řádné splnění
pbvinností uvbrýva:i'.icň ze SoD. V případě, že SoD nestanoví zhotoviteli pro splněnÍ nějaké
povinnmti rňirtů, jó zhotovitel povinen ji splnÍt bez zbytečnéhoodkladu v závislosti na tom, ke
Kerému plněnÍ podle SoD se přÍslušná povinnost vztahuje.

6/ Zhotovitel nebude při provádění dÍla zodpovědný za prodlení s provedením díla způsobené

předejít jejich
rózhodnutÍmi organů veřejné spráW, pokud je nemohl předvídat nebo nemohl
vlivům' Zhotovitél se zavázuie v případě takového prodlení předloŽit objednateli neprodloně
pÍsemnou zprávu o okolnostech a důvodech takového prodlenÍ.

v

průběhu prací vystanou skryté nebo jiné objektivní pfekáŽRy, které nemohl
objednatel ani zhotovitel předpokládat, zavazují se obě strany, že se bezodkladně dohodnou na
řešení, včetně zohledněni případných dopadů do termÍnu plněnÍ dÍla a učinívše pro odstranění

7/

JestliŽe

překážek.

8/ JestliŽe se zhotovítel domnívá, Že má nárok na změnu termínu dokončení díla nebo uzlového
bodu, oznámí to písemně objednateli s popisem skuteěností odŮvodňujících vznik nároku.
Oznámení je zhotovitel povineň učinit bezodkladně poté, co se o takové skuteěnosti dozvěděl
nebo mohl dozvědět; jestliŽe zhotovitel svůj nárok neoznámí během 14 kalendářních dnů po tom,
co se dozvěděl (nebo měl a mohl dozvědět) o vzniku takové skutečnosti, nárok na změnu termín
dokončenídíla zaniká.

9/ Během jakéhokoliv přerušenÍ prováděnÍ díla nebo jeho části podle SoD je zhotovitel povinen

v rozsahu stanoveném objednatelem, jinak v nezbytném rozsahu zajistít ochranu a bezpečnost

pozastaveného dfla proti zničení,ztrátě nebo poškození, jakož iskladovánÍ věcÍ opatřených
škody, která
i< provádění dÍla. Je rovněŽ povinen provést opatřenÍ k zamezenÍ nebo minimalizaci
propadnutím
před
bý pozastavením provádění díla mohla vzniknout (konzervace díla, opatření
tňůt postytnutých orglány veřejné správy apod.), přičemžo zam$lených opatřeních je zhotovitel
povinen objednatele preoem informovat. V případě, že k přerušenÍ provádění díla nebo jeho části
dojde zdůvodůvýlučně na straně objednatele, jdou nezbytně nutné náklady spojené s činností
zhotovítele podle tohoto odstavce k tížiobjednatele-

1w objednatél nenÍ poÝiňen díloFřevzít přeíuplynutÍm lhůty projeho dokoněení.

!ll.

CENA DíLA, PLATEBNí PoDMíNKY

ceně za provedenÍ díla jsou zahrnuty veškerénáklady zhotovitele, které při plněnÍ svého
závazku dle SoD nebo v souvislosti s tím vynaloŽí, a to nejen náklady, které jsou uvedeny v
podkladech předaných objednatelem nebo z nich vyplývají. Jedná se zejména o náklady na
pořízení všech věcí potřebných provedení díla, dopravu na mÍsto plnění, vč' vykládky, skladovánÍ,
manipulačnía zdvihací techniky a přesunů hmot, zařízenístaveniště a jeho zabezpeěení,

V

V

2
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hygienické zázemí pro pracovníky a dodavatele, úklídprůběŽný a konečný úklid staveníštěvč.
zhotovené stavby, veškerou dokumentaci pro provedení díla (dílenskou, výrobn( technologické a

pracovnÍ postupy apod.), dokumentaci skutečnéhoprovedení geodetické práce, provedenÍ
předepsaných či sjednaných zkoušek, revizí, předání atestů, osvědčení, prohlášení o shodě,
reviznÍch protokolů a všech dalšíchdokumentů nutných k řádnému zhotovenía předánídíla. Dále
se jedná zejména o náklady na cla, reŽie, mzdy, sociální pojištěnr, pojištění dle smlouvy, poplatky,
zábory, dopravní značenr, zajištění bezpečnosti práce a protipoŽárních opatřenÍ apod' a další
náklady spojené s plněním podmínek dle rozhodnutí příslušných správních orgánů nebo dle
obecně závazných platných předpisů. V ceně jsou zahrnuty rovněŽ veškerénáklady na software,
licence k uŽívávání know-hoýsoftware, nekompilované zdrojové kód programových a řídicÍch
automatů s komentářem, popis softwarových aplikacÍ a nastavených parametrů, předání hesel
pro technologické celky apod.

I

2/ Cenaje stanovena podle přÍslušnédokumentace předané objednatelem zhotoviteli. Pro obsah
sjednané ceny je rozhodující soupis stavebních prac( dodávek a sluŽeb s r,nýkazem rnýměr, který
byl součástípředané přÍslušnédokumentace' Pokud se v budoucnu ukáže, Že i přes přiměřenou
kontrolu objednatele v rámci zadávacího řízenÍ poloŽkový rozpočet zhotovitele neobsahuje
veškerépoloŽky či správné počty měrných jednotek obsaŽené v předaném soupise stavebních
prac( dodávek a sluŽeb, pak plati Že takové chybějícípoložky či chybějícÍ mnoŽství měrných
jednotek jsou předmětem plnění a součástísjednané ceny díla' Zhotovitel nemá právo domáhat
se zvýšenísjednanécenyza dílo zdůvodů chyb nebo nedostatků vpoložkovém rozpočtu, pokud
jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebnÍch pracÍ,
dodávek a služeb.
Pokud se v budoucnu ukáŽe, Že položkorný rozpoěet zhotovitele obsahuje poloŽky, které nebudou
zhotovítelem realizovány či obsahuje nesprávné poěty měrných jednotek obsaŽené v předaném
soupise stavebnÍch prací, dodávek a služeb, pak platí, Že objednatel hradí cenu dle skuteěně
provedeného rozsahu předmětu plnění, a to bez ohledu na to, jakým způsobem byla příslušná
část předmětu plněníoceněna v položkovémrozpočtu a bez ohledu na to, zjakého důvodu takový
část díla nebyla realizována' Zhotovitel nemá právo domáhat se úhrady ceny za část dÍla, která
nebyla realizována.

3/ Daňoý doklad musí splňovat všechny náleŽitosti daňového dokladu poŽadované platnou
právní úpravou. V přÍpadě, Že daňouý doklad nebude obsahovat zákonné požadavky či údaje
nebudou správné, je objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti
zhotoviteli' Zhotovitelje povinen takový daňoqý doklad uvést do souladu s platnou právní úpravou
- lhůta splatnosti vtakovém přÍpadě počínáběžet ode dne doručeníopraveného či nově
vystaveného dokladu objednateli.
4/ Pokud zhotovitelv průběhu plněnísmlouvy porušíopakovaně sjednané čistanovené podmÍnky
provádění díla, zejména bude-li opětovně v prodlení se splněním termínůjednotliiďch závazných
milnků dle časového harmonogramu, je objednatel jiŽ při v pořadÍ druhém porušení smlouvy
oprávněn pozastavit platby měsíčnÍchdaňových dokladů na dobu, neŽ je toto porušení smlouvy
zhotovitelem odstraněno, nejdéle však do doby řádného splnění celého závazku zaloŽeného
smlouvou' K tomuto postupu je objednatel oprávněn, aniŽ by muselo dojít k dohodě smluvních
stran o změně SoD a aniž by se tímto postupem dostával do prodlení s platbami. Zhotovitel
Vtakovém případě nemá nárok na náhradu škody anijiných rnýdajů souvisejícÍchs pozastavením
měsitn ích plateb objed natelem'

lV.

oBEcNÁ PRAV|DLA PRo PLNĚNí soD

l,u Zhotovitel se zavazuje, Že na své nebezpečÍa v rozsahu dle SoD a na vlastní náklady provede,
dokončÍ,vyzkouší,připraví k předčasnému uŽívánía ke kolaudaci (u ěástí díla, u kteých nenÍ
vyžadován zkušebnÍprovoz) a uvede do zkušebnÍho provozu ve smluvené době dflo (bez vad,
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nedodělků a nedostatků, které by nezabezpečovaly plnou funkčnost díla, a po provedení všech
předepsaných či sjednaných zkoušek), jehoŽ předmět, rozsah a způsob provedení (dále předmět
dÍla)je wmezen SoD, a to v souladu zejména se:
a) SoD, projektovou dokumentací ke stavebnÍmu povolení vč. technických zpráv, zadávacÍ
dokumentací, soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, které tvoří
části zadávací dokumentace.
b) podmÍnkami pravomocného územníhorozhodnutÍ
s podmínkami stanovisek a
poomÍnxurni pravomocnému stavebního povolení
stavebního řízení
wjádřenÍmi účastníků
d) stanovisky, povoleními a vyjádřenÍmi dotěených orgánů stiátní správy a samosprávy
e) příslušnýmÍtechníckými a technologickými normami
f) obecně závaznou právníúpravou

a

.j

Všemi vyše uvedenými dokumenty zhotovítel disponuje, Íesp. se s nimi detailně seznámil. KaŽdý
přiložen, nebo aniž by
z těchto dokumentů je nedÍlnou součástíSOD, a to aniž by musel být k soD
na něj muselo být rnýslovně odkazováno.

2/

Zhotovitel

je povinen při realizaci předmětu díla průběŽně prověřovat vhodnost

projektové

dokumentace díla a dalšídokumentace a dokumentů, kteÚmije Wmezen předmět a rozsah di1a
a podle kteďch je povinen předmět díla realizovat, včetně dokumentace pro provádění stavby'
zejména proíěřwat zda jsou v souladu s platnými předpisy, vytrláškami, nařízeními, regulacemi a
normami a je povinen na jejich přÍpadný nesoulad nebo nevhodnost pÍsemně informovat
objednatele á správce stavbý. Pokud výše uvedené povinnosti zhotovitel nesplní, odpovídá za
u"iy důsledky včetně náhrady škody způsobenéobjednateli nebo třetí straně v důsledku tohoto
"
a je povinen dílo a předmětnou projektovou dokumentaci a dalšídokumentaci a
ne'btnění
dokumenty uvést oo souladu s platnými předpisy, vyhláškami, naňzeními, regulacemi a normami'
Zhotovitel zajistí na vlastnÍ náklady vydání a aktualizaci veškených rozhodnutÍ, oznámení
vyjádření státních organů a/nebo dotčených Účastníkůrealizace díla nebo třetích stran' Tato
praci
róznoonutí a oznámení zairrnují mimo jiné povolení a souhlasy k provádění doiasných
dopravních vrjluk, zemních prací, rnýkopů a dalších činnostÍ, zvláštní uŽívaníkomunikací a
souvisejících činností(skládky, mezideponie,
veřejných prostranství k provádění díla
povolení
pobytu,
povolenÍ
k uŽívání přenosných vysílaček,povolení
pruhy
k
apod'),
maňpuneni
přemístění
zařízení
apod'
veřejných
k

3/

a

Zhotovitel bude odpovídat za přiměřenost, stabílitu a bezpečnost veškerých postupů na
siaveništi, zajištěnísprávné technologické praxe při provádění díla a kvalitu a kvantitu všech
zhotovovacích pracÍ a zajištění kvalitnÍho řízenÍ a dohledu nad realizací předmětu dÍla.

4/

5/ Zhotovitel se zavazuje objednateli TDs, AD, koordinátorovi BOZP umoŽnit kontrolu realizace
piedmětu díla, a to kdykoliv v době jeho provádění. Zhotovitel se zauazu)e objednateli umožnit
vstup do vešker.ých prostor, Keré s realizací předmětu dí|a souvisejí a tak poskytnout možnost
prověřit, zdali je dílo prováděno řádně, a to i Ve dnech pracovního klidu. Zhotovitel je povinen
poskytnout při prováděnÍ kontroly poŽadovanou součinnost, zejména pak zajistit úěast
odpovědného peťsonálu zhotovltele. Zhotovitel utnožníobjednateli kontrolu u výrobců zařízení,
která Woří nebo majítvořit součást díla. Tato kontro|a nezbavuje zhotovjtele plné odpovědnosti za
plněnÍ povinnostÍ v souladu se SoD.

6/ zhotovitel se zúčastnídle pokynů objednatele a v rozsahu požadovaném objednatelem
kolaudace (u ěástí díla, u kteých není vyžadován zkušební provoz), uvedení dokončenéhodíla do
zkušebníhoprovozu a jeho průběhu aŽ do etapy vyhodnocení.

7

Při plněnÍ SoD je zhotovitel povinen postupovat v souladu se zásadami projektového řízenítak,
aby bylo dosaženo maximální hospodárnosti přÍ následném provozu díla.
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8/ Při plnění SoD je zhotovitel povinen řídit se pokyny objednatele, včetně pokynů technického,
přÍp. autorského dozoru objednatele a koordinátora BoZP (dále také jako
,,Ro", ,,No-

"tos"
BOZP"), vydanými v souladu s dokumentacÍ týkajícíse provádějí díla, tj'
pokyny, které
nepředstavují změnu soD. V případě sporu smluvních stran, zda je určitý pokyn objednatele

souladu se závaznou dokumentací stavby, je rozhodující stanovisko znalce. Pokud ze stanoviska
znalce vyplyne, že pokyn objednatele není vsouladu s předanou dokumentacÍ, uzavřou smIuvní
strany dodatek k soD.
v

9/ Zhotovitelje povinen objednatele bez zbytečnéhoodkladu pÍsemně upozornit na nevhodnost
jeho pokynů a důvody nevhodnosti specifikovat a tuto nevhodnost prokázat. K upozorněnÍ
zhotovitele je objednatel povinen se vyjádřit do 5 pracovních dnů, nebude-li dohodnuta jiná lhůta.
Pokud bude objednatel na splnění pokynu přes upozornění najeho nevhodnost trvat, je zhotovitel
povinen pokyn objednatele splnit.

Lo/ Jeli v průběhu provádění díla ohroŽena bezpečnost provádění stavby, Život nebo zdravÍ osob
nebo hrozí-lijiné váŽné škody, nebo je-li dílo prováděno V rozporu se smlouvou, je objednatel, TDs
či Ko-BozP oprávněn, respektive povinen, pokud to okolnosti vyžadují, zhotovÍteli přikázat
přerušení' prací na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu. Zhotovitel je povinen se
takovým přÍkazem řídit.

tt/ Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních pracovníkůa pracovnÍků
přÍpadných poddodavatelů podílejÍcÍchse na zhotovení díla. Zhotovitel a jeho poddodavatelé

budou práce provádět ve smyslu zákona č' 309/2006 sb. o zajištěnídalšÍchpodmínek
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a jeho prováděcích předpisů nařízenívlády č' 59!/2006

Sb. o bliŽšÍch minimálních poŽadavcích na bezpeěnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

v

L2/

případě vzniku pracovního úrazu, havárie nebo požáru na pracovišti jsou dodavatelé

(poddodavatelé) povinni ihned tuto skuteěnost oznámit objednateli,

13l Přerušení provádění díla z důvodůuvedených v odst. 10 tohoto článku musÍ b1ýt zapsáno do
stavebního deníku a nemá vliv na běh sjednaných lhůt plněnÍ ani nezakládá nárok zhotovitele na
Úhradu nákladů nebo škody, které mu tímto přerušením vzníknou.

74/ Pokud vznikne v průběhu plnění SoD povinnost přibrat koordinátora B}ZP zdůvodů
spocÍvajícíchna straně zhotovitele, je objednatel oprávněn takového koordinátora vybrat a zajistit,
a to na náklady zhotovitele'
L5/ Zhotovitelje povinen plnit povinnosti dle SoD tak, aby nevznikla škoda. Zhotovitelje povinen
objednateli neprodleně oznámit, že vznikla nebo bezprostředně hrozí vznik škody, a včas přijmout
takové opatření, aby škodu odvrátíl; současně je povinen navrhnout objednateli opatření
směřující k zamezení škod. V případě porušení této povinnosti odpovídá zhotovitel objednateli
za škody, které mu tím vzniknou'

L6/ Zhotovitel

odpovÍdá objednateli

v důsledku jednání zhotovitele'

i třetím osobám za veškerou škodu, která jim

L7/ Zhotovitel je povínen dodrŽovat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichŽ se

v souvislosti

s plněním SoD.

Vznikne

dozvěděl

L87/ Zhotovitel je povínen objednatele neprodleně, nejpozději však do 3 pracovních dnů od
vzniku nížeuvedené skutečnosti pÍsemně informovat o tom, Že:
a) přestal plnít své splatné peněŽní závazhy vůčipoddodavatelům podílejícÍmse na plnění
soD,

zhotovitel se stalsubjektem, na nějŽ byl podán návrh na zahájení insolvenčníhořízen(
c) bylo rozhodnuto o tom, Že vstupuje do likvidace,
d) přestal b:ýt oprávněn provozovat některou z činností,která je předmětem SoD, anebo
b)
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e)je jinak závaŽným způsobem omezena nebo ohroŽena jeho schopnost plnit povinnosti dle
soD.
L9/ Zhotouitel prohlašu)e, Že je vsouladu správnÍmi předpisy oprávněn provádět vešlteré
činnosti, které jsou přeámětem SoD, a Že ie k nim plně odborně způsobilý a dostatečně
kapacítně, materiálově i technicky vybavený'
20/ Zhotovitel se zavazuje zejména poskytovat objednateli, TDs, AD a Ko-BoZP na jejich ústnÍ
neLo písemnévyŽádánl, nejpozději však do 5 pracovnÍch dnů od uplatnění poŽadavku,
požadované nformace, vysvětle n Í a konzu ltace vzta h uj ícíse k pl něn í SoD.
27/ Po(ud není ve smlouvě stanoveno jinak, pak normy ČsN EN, zejména českétechnické
noimy, jsou pro zhotovitele závazné vtom smyslu, Že stanovují minimálnÍ požadavky na realizací
i

díla.

22/ Pokud nebude dohodnuto ve zvláštním písemném protokolu jinak, je pracovní doba

zhotovitele na staveništi z.e strany objednatele omezena příslušnými právnÍmi předpisy.
23 / Da|šípovi

n

nosti zhotovitele

:

a) zňotovitel bude jednat tak, aby zajistil dodávky materiálu a sluŽeb pro objednatele

za optimálních kvalítativnÍch podmínek,
b) zhotovitel nese v plném rozsahu zodpovědnost za vlastní řízení postupu prací,
za sledovánÍ dodržování předpisů o bezpečnosti práce, ochraně zdravÍ při práci
a zachovánÍ pořádku na staveništi,
c) vedoucí realizačnÍho !ýmu zhotovitele nebo jiná zhotovitelem pověřená odborná osoba
musí být jako zástup-ce zhotovitele po dobu provádění pracÍ, montáŽí azhoušek dfla

přítomna v místě stavby a musí byt vybavena všemi pravomocemi jednat jménem
zhotovitele a přijímat oznámení objednatele,
d)' zhotovitel je povinen označit pracovní oděvy sých zaměstnanců vlastním logem
a zabezpečit označenÍpracovních oděvů zaměstnanců poddodavatelů logem

přísl ušnéhopoddodavatele,
e) zhotovitel při provádění dÍla v rámci předaného staveniště zajistí vlastními opatřeními
sociální zai'řízenÍ pro pracovníky vlastnÍ i pracovnÍky poddodavatelů,
Í) zhotovitel se zavazuje, Že zaplatí ve splatnosti oprávněné faktury poddodavatelů, které

zhotovitel pro provedení díla WuŽil,

g) zhotovitel nesmí bez předchozího písemnéhosouhlasu objednatele nakládat sjeho
majetkem ani povolit takové nakládání s majetkem, kteý má objednatel ve svém

drženÍ, úschově či pod svou kontrolou,
po
h) zhotovitel bude řádně nakládat a pečovat o zaÍízenía stroje převzaté od objednatele
dobu jejich uŽÍvání'
j) zhotovitel zajiš{uje dopravu, vykládku a skladování v místě stavby na své náklady,

Ll

zhotovitel je povinen umožnit pověřeným zástupcům objednatele a příslušným
veřejnoprávním orgánům provádět inspekci na stavbě z hlediska bezpeěnosti práce,
kvalíty, dodžovánňechnické dokumentace, harmonogramu prací a udrŽování pořádku
na převzatém staveništi, jestliže během inspekce objednatel zjistí, Že činnosti zhotovitele
prováděné na stavbě nejsou v souladu se smlouvou, bezpečnostními předpisy nebo
z1vaznými podklady stavby, je povinen o svých výhradách informovat zhotovitele
písemně zápísem do stavebního dcnÍku. Zhotovitel je povinon oprávněné připomínky
přÚmout a ihned zjednat nápravu v souladu se smlouvou a závaznými podklady stavby.
oprávněné připomÍnky objednatele, které se týkají bezpečného provozu ostatního
zaíízení,nebo bezpečnosti pracujících bude zhotovitel odstraňovat okamŽitě. V přÍpadě
vážných záuad je oprávněný zástupce objednatele oprávněn okamŽitě přerušit
prováděnou činnost zhotovitele aŽ do jejích odstranění.
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V.

PODDODAVATELE

1'/ ZhoÍovitelje oprávněn provádět dílo nebo jeho část prostřednictvím poddodavatelů. Zhotovitel

je

povínen informovat objednatele

o

kaŽdém poddodavateli

v

dostatečném předstihu

tj.

minimálně 14 dnÍ před zahájenÍ pract poddodavatele na staveníšti.Poddodavatelé, se ktenýmise
uvaŽuje pro realizaci části díla, převyšujícíčástku 5oo tÍs. Kč bez DPH dle smluvnÍho rozpočtu

musí b;ýt schváleni objednatelem. objednatel má právo neschválit poddodavatele.

skutečnost oznámí objednatel zhotoviteli písemně spolu s Vysvětlením svého rozhodnutÍ.

2/ Zhotovitel odpovÍdá za činnost poddodavatele, jako

by

Tuto

ji prováděl sám.

3/

Í

,

Zhotovitel se zavazuje, Že práce na díle budou provádět pracovníci, kteří mají potřebnou
kvalifikacia odbornou způsobilost pro jimi prováděný druh prací. Zhotovitel poskytne na poŽádání
objednateli doklady o kvalifikaci a způsobilosti osob, které vyuŽívá k plnění dÍla přímo nebo jako
své poddodavatele. Pokud nebude takové osvědčenípředloŽeno, nebo bude shledáno jako
nedostateěné' musízhotovitel na poŽádánÍobjednatele takového pracovnÍka odvolat a nahradit.

4/ objednatelje oprávněn požadovat vyloučeníjakéhokoliv poddodavatele, ktery neprovádí dílo v
souladu se závaznými podklady stavby (včetně, nikoli však pouze termínůa harmonogramu).
Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele s takovým poddodavatelem ukončit spolupráci a
vyloučit ho z účastina prováděnÍ dÍla. Vylouěený poddodavatel je povinen bezodkladně opustit
m ísto prováděn Í díla včetn ě vyk ize ní staven iště.
l

Zhotovitel je povinen zajistít koordinaci vešker'ých činnostÍa dodávek potřebných pro
provedenÍ plnění podle SoD včetně činnostínebo dodávek zajištovaných poddodavateli, popř.
jinými dodavateli a objednatelem, tak aby bylo zajištěno plynulé plnění povinností zhotovitele

5/

podle SOD.

l
1.

6/ KaŽdý poddodavatel je povinen předat Ko-BoZP prostřednictvím zhotovitele nejpozději 8 dnů
o rizicÍch vznikajícÍchpři pracovních nebo
technologických postupech, které zvolil. Rovněž je povinen poskytovat koordínátorovi BQZP

před nástupem na staveniště informace

součinnost potřebnou pro plněníjeho úkolů.

,
,

7/ Prokazoval]i zhotovítel v zadávacím řízeníkvalífikaci prostřednictvím poddodavatele, je
v případě jeho změny povinen takovou skutečnost projednat v dostatečném časovémpředstihu

je

s objednatelem; zhotovitel
vŽdy povinen
poddodavatele a způsob jeho náhrady.

I
1

I

sdělit objednateli důvod změny

takového

8/ Zhotovitelje povinen proplácet oprávněně vystavené daňové doklady (faktury) poddodavatelů,
a to za podmínek stanovených ve smlouvě se poddodavatelem' Jestliže zhotovitel nesplní tuto
povinnost, můŽe objednatel (podle vlastního uvážení) na Žádost jím schváleného poddodavatele,
doloženou doklady prokazujÍcími řádné splnění příslušnéčásti závazku, oprávněnost nároku na
řádně uplatněnou platbu a při prodlení zhotovitele s úhradou delšínež 30 dnů, zaplatit tornuto
poddodavateli dluŽnou částku (částečně nebo úplně) přÍmo. Částxu vyplacenou poddodavateli
podle předchozí věty je objednatel oprávněn (podle vlastnÍ úvahy) započístzhotoviteli proti jeho
splatným nebo následně vzníklým finančnímpohledávkám nebo zhotovitele vyzvat k provedení
neprodlené úhrady této částky na účetobjednatele. Tato přímá platba nemá vliv na přÍslušná
ustanoveníSmlouvy o dílo, týkajícísezádrŽného a smluvních pokut

$'
Í

Vl.

PoDKLADY PRo PLNĚNí

i
l
I

Y,

i

1-/ Zhotovitel prohlašuje, Že se důkladně, s odbornou péčí
seznámíl se všemi závaznými podklady
stavby převzatými od objednatele viz. přílohy SoD. Zhotovitel prohlašuje, Že předané závazné

7

Příloha č. 1 Smlouvy o dílo
podklady díla jsou dostatečné, Jednoznačné,jemu plně srozumitelné a plně vhodné pro provedení
díla v rozsahu, kvalitě a termínech sjednaných v SoD'

objednatelem po podpisu SoD je povinností zhotovite|e
pioverit předané podklady a písemně objednateli oznámit zjištěnévady a přípomÍnky do 10 dnů
pojejich převzetí.

2/ V piípadě podkladů dodávaných

3/ Zhotovitelje povinen přesvědčit se před zahájením, resp. provedením suých pracÍ a dodávek, o
jeho
siavu jiŽ realiiovaných pracÍ a dodávek na díle, na které jeho plnění navazuje nebo které s
s
spolu
písemně
objednateli
oznámí
výkoný souvisejÍ. Jakékoliv zjištěné nedostatky neprodleně
návrhem na jejich odstranění.
je

1hotovt1el prohlašuje,Že ke dni uzavření SoD řádně prověřil místnípodrnínky na staveništi,
sáznámen s výsledky úšechprovedených průzkumů a měření předaných objednatelem a vyjasnil
podmínky pro provedení díla s pověřenými pracovníky objednatele při

4/

si všechny nejasná
prohlídce staveniště.

nálezu funkčnísítě, která není součástÍ předaných podkladů, je zhotovitel povinen ve
spolupráci sobjednatelem tuto síťidentifikovat, ochránit, následně zaměřit a zakreslit do
dokumentace skutečnéhoprovedení.

5/ Při

6/ NesplnÉli zhotovitel povinnosti stanovené V tomto článku, nenÍ oprávněn později namítat, Že

péčea
mu nebyly jakékoliv vady či nedostatky známy, pokud je mohl zjistit při vynaložení odborné
nese úplnou odpovědnosta veškerénáklady na řádné dokoněenídíla.

Vll. ZMĚNA

u

Má-li

b1ýt

DíLA, ocrŇovÁtví

v prŮběhu provádění dÍla změněn jeho dohodnutý obsah či rozsah, musÍ b:ýt taková

změna dohodnuta pÍsemným dodatkem ke smlouvě

o dílo, podepsaným všemi smluvními

stranami, kteÚ bude specifikovat rozsah změny předrnětu díla a změnu ceny díla.

2/ Veškerézměny v průběhu stavby budou probíhat v reŽimu změnového řízení' Na kaŽdou
změnu bude Vystaven změnový list, Kerý bude zařazen do tzv. Knihy vÍcepracr, odpočtůa změn.

Změnové řízení postupuje ve třech krocích: 1) Návrh změny 2) Návrh ocenění změny 3)
gdsouhlasení změny. Ve změnovém řízení budou platit lhůty 10 pracovních dní pro úkony obou
stran tj. pro zpracování Návrhu změny, vyjádření objednatele k Návrhu změny, k předloŽení
Návrhu ocenění, ke schválení Návrhu oceněnÍ a k odsouhlasenÍ změny. Bude]i mezi stranami
existovat shoda o věcném vymezení změny díla, je objednatel oprávněn jednostranným písemným
pokynem nařrdit realizovat takto změněné dílo i před uzavřením odpovídajícíl'rododatku ke
smlouvě; oceněnÍ změny díla se potom řídÍ postupem dle odst. 3 tohoto ustanovenÍ.

3/ ob1ednatelje oprávněn omezit ěi roÉířitrozsah dÍla (méněpráce či vícepráce), nebo poŽadovat
jinou kvalitu piací a dodávek souvisejících s dflem (dále jen ,,změna díla"), a za tím účelemJsou
lmluvní strany povinny uzavřÍt dodatek k soD, který poŽadovanou změnu díIa popisuje. Zhotovitel

je povinen ná základě požadavku objednatele přistoupit

na změnu rozsahu

díla, která

dÍlo

bmezuje či rozšiřuje. V případě, že dojde ke zmóně předmětu plnění (vícepráce či méněpráce),
nerealizaci části předmětu plněni'(např. z důvodu, Že původně stanovený rozsah předmětu plněnÍ
bude při realizaci Ve skuteěnosti v menšímrozsahu) nebo jiným okolnostem majícÍmvliv na cenu
díla dle ustanovení smlouw o dÍlo, bude změna ceny dÍla kalkulována na základě jednotkov'ých
cen uvedených v nabídce. cena prací a dodávek v nabÍdce neuvedených bude oceněna v souladu
s článkem Vlll. Na základé provedené rekalkulace bude formou dodatku upravena smluvená cena
dÍla.

I
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4/ Pohud by změna díla znamenala i změnu dodrŽení dílčílhůty plnění, musí návrh obsahovat
změnu lhůty plněnítÍmdotčených uzlových bodů; v přÍpadě návrhu změny lhůty předání díla musÍ
být současně přesně uvedeny i nové navrhované lhůty splnění veškeých ještě nedokončených
uzlovybh bodů.

5/ V přÍpadě změny díla, která si vyŽádá změnu stavebního povolenÍ, poskytne zhotovitel
objednateli veškeré podklady, aby mohl o změnu stavebního povolení poŽádat.
6/ Pokud objednatel souhlasí se změnou v rámci změnového řÍzení, uvedenou změnu potvrdí
dodatku ke smlouvě o dílo. Nedohodnou-li se smluvní strany na změně, je rozhodujÍcí

v

stanovisko znalce určenéhoobjednatelem. Bez potvrzeného dodatku není zhotovitel oprávněn
změnu díla provést.

7/ Dodatky budou vzestupně číslovány a

obdrŽí objednatel a dvě zhotovitel.

vydávány ve

4

vyhotovenÍch, z nichž dvě vyhotovení

8/ Pokud zhotovitel nesplní své povinnosti stanovené v tomto článku ani po vyzvě objednatele
zapsané do stavebního deníku, je objednatel oprávněn zajistit splnění těchto povinností
prostřednictvím třetí osoby, která bude odpovídat za uady jí provedené části díla a poskytne za ni
záruku za jakost požadovanou objednatelem; vtomto přÍpadě uhradí zhotovitel objednateli

všechny vzniklé náklady a škody.

9/ NenÉliv SoD uvedeno jinak, bude při oceňování poloŽek postupováno následujícímzpůsobem:
PřÍslušná sazba nebo cena za každou položku činnosti zhotovitele, zhotovovací práce, služby

nebo dodávky znamená sazbu nebo cenu pÍo tuto poloŽku uvedenou v Soupisu stavebních prací,
sluŽeb a dodávek s výkazem výměr, nebo v jiné části SoD'

Tento způsob ocenění se pouŽije i pro oceněnÍ poloŽek, které budou realizovány jako součást
odsouhlasených víceprací (a rovněž pro ocenění položek, které nebudou realizovány jako součást
méněprací), pokud je charakter činnostízhotovitele, zhotovovacÍch prac( sluŽeb nebo dodávky
stejný jako činnosti, zhotovovací práce, sluŽby nebo dodávky, které jsou uvedené a oceněné v
Soupisu stavebních prací, sluŽeb a dodávek s výkazem výměr nebo v jiné částÍSoD'
Příslušná nová sazba nebo cena za kaŽdou poloŽku činnosti zhotovitele, zhotovovací práce, sluŽby
nebo dodávky, bude stanovena, jestliŽe:

(a) tvořísoučást změny díla, a zároveň
(b) není obsaŽena v kterékoliv částiSoupisu stavebnÍch pracÍ, služeb a dodávek s výkazem
uýměr nebo v jiné částiSoD, a zároveň

1'
Í

(c) Žádnou zuvedených sazeb ani cen uvedených vSoupisu stavebnÍch prací, sluŽeb a
dodávek s uýkazem Wměr nebo v jiné ěásti Smlouvy o dÍlo nenÍ moŽné považovat za
odpovÍdajícÍ,neboť činnost zhotovitele, zhotovovací práce, sluŽby nebo dodávky
nevykazují podobný charakter ani nejsou realizovány za podobných podmÍnek (toto je
povinen prokázat zhotovitel).
Poté bude příslušná nová sazba nebo cena za kaŽdou poloŽku činnosti zhotovitele, zhotovovací
práce, služby nebo dodávky, stanovena následujícím postupem:
a) bude odvozena od některé odpovídajícísazby nebo ceny uvedené v Soupisu stavebních prací,
sluŽeb a dodávek s výkazem vyměr nebo v jiné částiSoD;

,)
a
I

b) u

poloŽek, sluŽeb a činností,které nejsou obsaŽeny v Soupisu stavebních pracÍ, sluŽeb a
dodávek s výkazem výměr nebo v jiné části Smlouvy o dílo, podle následujícího kalkulačnÍho
vzorce rozboru ceny:

tt
I
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L

PřímÝ materiál

?

Mzdv

3

Odvodv

4

Stroie

5

ostatnÍ ořímé nákladv

6

Přímézoracovaoí náklady

í2+3+4+5)

Příménákhdv

(1+6)

7

Rež|e uírobnÍ

(49o/" z B\

8

ReŽie

í35% z mezd)

(27o/a z

soráwÍ

6\

Neořímé náklady

r+8)
(1+6+7+8)

I

Nákladv colkBm
Zisk

1!o/o7g+7+8)

10

Nekalkulované náklady
(1+6+7+8+9+10)

Jednotková cena celkem

PřÍmé pořizovacÍ náklady na přímý materiál budou zhotovitelem doloŽeny fakturou (daňovým
přímé
dokladem) za nákup máteriálu od prvního dodavatele a dále budou doloŽeny ostatní

c)
d)

náklady;

u dodávek za]ízenía strojů budou WuŽity aktuálnÍ ceníky uýrobců, platné v době podání
nabídky, povýšenéo přiměřený zisk ve Výši 3% a nutné vedlejšínáklady.
podle ceníkůÚstavu racionalizace Ve stavebnictví ÚRs), platných v den uzavření Smlouvy o
dÍlo.

postupu při
Zhotovitel vždy předloŽÍ objednateli návrh přÍslušnénové sazby nebo ceny s uvedenÍm
jejím stanoveňí. rvově stanovené sazby nebo ceny budou v souladu s cenovou úrovníobvyklou
v době a místě realizace předmětu díla. objednatel návrh zhotovitele posoudí schválí nebo upÍaví
tak, aby byl v souladu s vyre uvedenými podmínkami soD. KonečnérozhodnutÍ o stanovení nové
sazby nebo ceny náleŽí objednateli.
Výše uvedeným způsobem bude obdobně postupováno V přÍpadě méněprací

Vlll. STAVEBNí DENÍK

V

je povinen Vést o provádění díla a o postupu pracÍ stavebnÍ deník v souladu
přeápisy, tj. s 157 Stavebního zákona a přflohou č. 16 vyhlášky Ministerstva místního

Zhotovitel

s právními

rozvoje ó. 499/2006 sb. 0 dokumentaci staveb.

2/

PrvnÍ průpis dennÍch zápisů ve stavebním deníku bude zhotovitelem připraven k předáníTDS

je
nbsledujÍcí pracovní den do 1o.oo hodin. Druhý průpis dennÍch zápisů Ve stavebním denÍku
k
dispozici
zhotovitel povinen u|oŽit odděleně od originálu stavebního deníku tak, aby byl
v případě Ztráty nebo zniěeníorlglnálu.

je povinen zajistit trvalou přístupnost stavebního deníku na staveništi. Zápisy
prováděnÍ díla můŽe do denku provádět orgán státnÍho stavebnÍho dohledu, AD,
k
se
vztahující
3/

Zhotovitel

TDs, Ko-BoZP a pověřenÍ pracovnÍci smluvních stran.

s provedeným zápisem nesouhlasí, je povinen připojit svoje Wjádření
platí pro případ, že objednatel, AD, TDS nebo Ko-BoZP nesouhlasÍ se
pravidlo
k zápisu' Stejné
zhotovitele'
záznamem

4/ )estliže zhotovitel
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lX.

znŘízpruí, MATERÁLY, PRAcoVNí PosTUPY A KVALITA PRoVEDENí

ý Zhotovitel vyrobí nebo obstará zaÍízenÍa materiál a dále provede práce, potřebné k realizaci
předmětu díla:
a) způsobem uvedeným v SoD fie-li stanoven),
b) odborně a pečlivě, v souladu s uznávanou dobrou praxía s péčí
řádného zhotovitele
c) za pomoci vhodně vybavených zaÍízenía bezpečných materiálŮ, nenÉli ve SoD uvedeno
jínak

d) v rozsahu stanoveném v

SoD

2/ Zhotovitel předloŽí podrobnosti o opatřeních a metodách, které navrhuje přijmout pro realizaci
předmětu díla, kdykoli o to bude objednatelem požádán.

3/ Pro dílo mohou být pouŽity jen takové výrobky, materiály, konstrukce nebo zařízení, jejichŽ
vlastnosti z hlediska způsobilostí díla pro daný účelzaručují, Že dílo při řádném provedení a běŽné
údrŽbě po dobu předpokládané Životnosti splňuje a bude splňovat požadavky na mechanickou
pevnost a stabilitu, ochranu zdraví a Životního prostředí, poŽární bezpečnost, bezpečnost při
uŽívánía ochranu proti hluku a na úsporu energíe' Zhotovitel se zavazuje a ručíza to, že při
realízaci díla nepouŽije Žádný materiál, výrobek, materiál, konstrukci nebo zařízení, o kterém je
známo, Že je škodlivy, nebo nemá požadovanou certifikaci.
4/ Zhotovitel je povinen včas prokázat kvalitu díla předepsanými zkouškami, atesty, měřeními,
certifikáty a prohlášeními o shodě na pouŽité a zabudované materiály a zařízení, dle relevantních
norem a podmínek SoD a oP.

5/ zhotovitel je povinen na své náklady předat objednateli následující vzorky materiálů

a

potřebné informace ke schválení před tím, neŽ budou materiály pouŽity na stavbě nebo ke stavbě:
standardnÍ vzorky materiálů od výrobce a vzorky uvedené SoD, to vše na náklady zhotovitele, jako
jsou např. zkušební vzorky betonů, štěrkopísku apod', a dalšívzorky podle pokynů objednatele.
Pokud se smluvní strany v určÍtémpřípadě nedohodnou jinak, budou vzorky objednateli
předkládány na staveništia bude k nim připojen protokol s následujícími údaji:
a) materiál (název, popis, obchodní znaóka);
b) výrobce, dodavatel;

c)datum předloŽení;
d) zamýšlenépouŽití v rámci realizace předmětu díla;
e) místo pro odsouhlasenÍ vzorku objednatelem nebo TDS (podpis a datum)
Každý materiálje zhotovitel oprávněn použítpouze po vydání souhlasu s jeho pouŽitím ze strany
objednatele.
6,z objednatel v kteroukoliv potřebnou dobu bude mít plný přístup do všech částístaveniště, a
během výroby, produkce a yýstavby a dalšÍch souvisejících činnostís realizací předmětu díla (na
staveništi a kdekoliv jinde) bude oprávněn prověřovat, kontrolovat, měřit a zkoušet materiály a
práci a kontrolovat postup výroby technologických zaťízenía produkci a zpracování materiálů
qýsledky veškeých činností.objednatel můžepoŽádat, na náklady zhotovitele, o test materiálů
nebo test funkčnostÍtechnologíckého zařízení za osobnÍ účastizhotovitele přímo u výrobců těchto
zařízeníanebo dříve, než budou tyto materiály nebo technolo$chá zaťízenídodány na staveniště
nebo před instalacítakorlých materiálu nebo zařÍzení na staveništi.

7/ Zhotovitel předloŽí objednateli plán jakosti včetně kontrolního a zkušebního plánu (KZP)
nejpozději 3o dní po zahájení zhotovovacÍch prací, přičemžKZP bude zhotovitelem postupně
v průběhu realizace předmětu díla upřesňován, projednáván a odsouhlasován objednatelem a

bude v průběhu zhotovovánÍ dÍla pro zhotovitele závazný. objednatel je oprávněn kontrolovat
dodrŽování a plněnÍ postupů podle kontrolního a zkušebního plánu a v případě odchylky
zhotovitele od podmÍnek a postupů uvedených v kontrolním a zkušebním plánu poŽadovat
okamŽítou nápravu včetně opakování kontrol, zkoušek, testů, měření ad'; v případě vážného
1-!
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porušenípovinnostÍ zhotovitele oproti kontrolnímu
pozastavit realizaci předmětu díla.

a

zkušebnímu plánu můžeobjednatel

8/ Kontrolní a zkušební plán bude minimálně obsahovat:
a) předmět zkoušení
b) způsob zkoušenÍamédium
c) četnost a frekvenci zkoušení

d) předpokláda né trvánÍ zkoušek

stanovenídlejaké normy nebo postupu bude zkoušeníprováděno
f)jakých Wsledků zkoušenímá být dosaženo
e)

9/

objednatel bude zhotovitelem vŽdy piiaÁn ke všem kontrolnÍm zkouškám

prováděných zhotovitelem, a to nejpozději 3 pracovní dny před jejich konáním.

1ol

a

testům,

Výsledky všech kontrol, zkoušek a testů zapíšezhotovitel do stavebnÍho deníku a uvede

v piavioetné měsíčnÍzprávě

o

postupu prací' Konečný souhrn všech provedených kontrol,

zkgušek a testů předá objednateli při přejÍmacím řízení dokončenéhodfla'

t!/

zho|ovitel poskytne objednateli plnou součinnost a přÍleŽitost k vykonávání těchto činnost(
věetně toho, Že mu'zajistí prístup, siá zařízení, povolení a bezpečnostní vybavení. Žáoná tato
činnost nezbavuje zhotovitele žádnépovinností ani odpovědnosti'
povinen poskytnout veškeré přístroje, asístencí, dokumenty a dalšÍinformace,
elextřinu, média, vlastní vybavení a zaiízení,pohonné hmoty, paliva, nástroje, pracovní sílu,
materiály a vhodně kvalifikovaný a zkušený personál, tak jak je to nutné pro účinnéa řádné
provedeňí zkoušek. Zhotovitel spolu s objednate|em odsouhlasí čas a místo pro urěené zkoušky
jednotlivých zaťlzení, materiálů nebo jiných iástÍ předmětu díla. V přrpadě odběru vzorků musí být

t2/ Zhotovitelje

roznory a zkoušky provedeny akreditovanými laboratořemi nebo laboratořemi s odbornou
způsobilostív závislosti na účeluzkoušek.

13l objednatel můžezměnit místo nebo detaily určitých zkoušek nebo vydat pokyn

zhotoviteli,

aby provedl dodateěné zkoušky. JestliŽe tyto pozměněné nebo dodatečné zkoušky prokážou, Že
zkóušené zařízení, materiály, práce nebo v.ýsledek ěinnosti nejsou v souladu s podmínkami SoD,
ponese náklady na provedení tóchto pozměněných nebo dodatečných zkoušek zhotovitel, bez
ohledu na jiná ustanovenísoD'

14l objednatel oznámí zhotoviteli (na základě jeho výzw) nejpozději 24 hodin předem svůj úmysl

zúčastňitse zkoušky. JestliŽe se objednatel nedostaví na dohodnuté místo ve smluvený čas, můŽe
zhotovitel přistoupit ke zkouškám (nedostal-li ovšem od objednatele jiné pokyny), o nichž se poté
bude mít za to, Že byly provedeny v přítomnosti objednatele. Zhotovitel je povinen předat
objednateli bez odkladu autorizované, řádně potvrzené zprávy a protokoly o průběhu a rnýsledku
zkóušek, vypracované odborně způsobilou osobou' Jakmile byly poŽadované zkoušky provedeny,
objednatel potvrdí zhotoviteli zprávy o zkouškách.

15/ objednátél jď opráVněn provádět vtastni zkoušky nezávisle na zkouškách

prováděných

zhotovitelem; zhotovitelje povínen poskytnout požadovanou nezbytnou součinnost'

16/ Zhotovitel provede individuální a komplexní zkoušky.
tndivlouátní zkoušky - individuálním vyz}<oušením je provedení vyzkoušeníjednottivých elementů
zaíízenív rozsahu nutném k prověřenÍ úplnosti a správnosti montáže zařízenÍ. Zhotovitel je
povinen konání individuálních zkoušek oznámit objednateli nejpozději 3 pracovní dny před
termÍnem jejich konání. objednatel má právo se těchto zkoušek zúčastnit.Průběh a vysledlry
individuálnÍch zkoušek zapiše zhotovitel do stavebního deníku. Náklady na provedení
nd ividuálního vyzltoušen í tvoří souěást nabíd kové ceny d íla.
Komplexní zkoušky - komplexním vyzkoušením prokazuje zhotovitel, Že je dílo (nebo jeho
ucelená, samostatného provozuschopná část) řádně a v poŽadované kvalitě dokončeno, Že
i
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splňuje požadovanou funkci a že je jako celek schopno zkušebního provozu. Zhotovitelje povinen
konání komplexních zkoušek oznámit objednate|i nejpozději 3 pracovní dny před termínem jejich
konání. objednatel má právo se těchto zkoušek zúčastnit.o průběhu a výsledcích komplexnÍho
vyzkoušení bude sepsán zápis do stavebního deníku a dále pořízen správcem stavby samostatný
zápis. Náklady na provedenÍ komplexního vyzkoušenítvořísoučástnabídkovéceny díla.

t7/ JestliŽe v důsledku šetření, prohlídky, měření nebo zkoušení objednatel zjistí, Že je některé
zařízení, materiály nebo práce závadné, nedosahují poŽadované kvality nebo jinak neodpovÍdá
podmínkám SoD, můŽe objednatel zařízenÍ, materiál, práci nebo výsledky činnosti odmítnout tak,
že to oznámí zhotoviteli, spolu s udáním důvodů. Poté je zhotovitel povinen zjištěnou vadu
bezodkladně opravit a zajisti aby odmítnutá poloŽka odpovÍdala podmínkám SOD. Jestliže
objednatel poŽaduje, aby bylo toto zařízení, materiály nebo práce znovu zkoušeny, budou se
zkoušky Za stejných podmínek opakovat. objednatel odmÍtne zaiízení,materiály nebo rnýsledky
činnostíi v případech, kdy na základě vysledků opakovaných zkoušek zjistí, že dotčenézaÍÍzení,
materiály nebo výsledky činnosti nedosahují poŽadované kvality nebo jinak neodpovídají
podmÍnkám SoD.
i
1

,1

I
1

,

,

18/ Bez ohledu na průběh a výsledky předchozÍch zkoušek nebo certífikací můŽe objednatel

vydat zhotoviteli pokyny k tomu, aby na náklady zhotovitele:

a) odstranil ze staveniště veškerá zalízenínebo materiály, které nejsou v souladu s
podmÍnkami SoD nebo podmínkami obecně závazné právní úpravy nebo techníckých norem

t

,
L

:

i

1
,

t

1

I

b) odstranil a znovu provedljakékoliv práce nebo realizoval činnosti, které nebyly provedeny
v souladu s SOD,

c) provedl jakékoliv práce nebo realizova| činnosti, které jsou podle názoru objednatele
bezodkladně nutné pro bezpečnost na stavbě, ochrany Životního prostředí a ochrany

majetku aÍ)iŽz důvodu nehody, nepředvídatelné události nebo jinak.
Zhotovitel splní pokyny v době, kterou bude doba stanovená v pokynu správcem stavby, nebo
okamŽitě, jestliŽe je stanovena bezodkladnost podle odstavce (c).
Jestliže zhotovitel nesplnÍ (nebo nenÉlischopen splnit) pokyn nejpozději do termÍnu stanovenému
objednatelem, bude objednatel oprávněn zajistit realizaci předmětných činnostÍjiným způsobem,
např. můŽe najmout a zaplatit jiné osoby, které práce nebo činnosti provedou; zhotovitel bude
povinen zaplatit objednateli všechny náklady plynoucí z tohoto nesplnění (nebo neschopnosti

splněn[)'

X.

PRoVÁDĚtrtí oín

ý objednatel předá zhotoviteli staveniště před termínem zahájení prací, a to v termínu
dohodnutém smluvními stranamÍ nebo jednostranně stanoveném objednatelem' Zhotovitel je
povinen si staveniště řádně a včas převzít. V případě prodlení zhotovitele s převzetím staveniště
se jedná o neposkytnutí součinnosti na straně zhotovitele, kterou je objednatel oprávněn
sankcionovat způsobem, stanoveným ve SoD. o předání a převzetÍ staveniště vyhotoví TDS zápis.
Předání staveniště se uskutečnÍpísemně za účastiodpovědných zástupců obou smluvních stran.
Zhotovitelje povínen při přejímání staveniště prověřit, zda staveniště nemá překážky, které brání
provedení dÍ]a. Hranice předaného obvodu staveniště dle zápisu o předání jsou pro zhotovitele
závazné. Vyznačeníobvodu staveniště, vyznačenízákladních směrovych a výškor'ných bodů a
podzemních vedení uvedených v zadávací dokumentaci (ZD), zabezpečízhotovitel. Zhotovitel je
povinen se seznámit při převzetÍ staveniště s aktuálnÍm rozmístěním a trasou stávajících
inŽenýrských sítí,rozvodů a souvisejícÍch zařÍzení na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených
prováděním dÍla a tyto sítě a jejich vytyčenía označenÍvhodným způsoben chránit tak, aby
vprůběhu realizace předmětu díla nedošlo kjejich poškozenÍ.Dojde-li k poškozenÍinŽenýrských
sítÍ,je zhotovitel povinen bezodkladně uvést poškozenésítě do původnÍlro stavu. Zhotovitel nese
veškerénáklady na opravu sítíauvedenído původního stavu, a to včetně přÍpadných škod, pokut
a nároků, vznesených vlastníky nebo správci dotčených sítí.Zhotovitel je povinen dodrŽovat
všechny podmínky správců nebo Vlastnků sÍtía nese VeškeÍédůsledky a škody vzniklé jejich
13
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prováděnÍm
nedodržením.Zhotovitel je povinen užívatstaveniště pouze pro úěely souvisejícís
předpisy.
právní
díla a při užívánístaveníště je povinen dodržovat veškeré
Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu se závaznými podklady díla a pokyny objednatele,
vůetně pokynů TDS vydanými v souladu se SoD a v jejich mezích s principy projektového řízení.

2/

3/ objednatel je oprávněn a zhotovitel je povinen průběŽně kontrolovat, zda je dílo prováděno v
souladu s harmonogramem. V případě zjištění prodlení oproti termínům uvedeným
prodlení.
v harmonogramu je zhotovítel povinen provést opatření vedoucí lt odstranění časového

je povinen organizovat a řídit časový i věcný postup provádění díla. Zhotovitel je
pbvinen po cLlou dobu piovádění dÍla říclit provádění díla po celou dobu realizace svými

4/

7hotovitel

zaměstnanci minimálně

V

tomto složenÍ:

a) stavbylvedoucí,
b)

zástupce stavbyvedoucího nebo mistr'

c) pracovník kontroly a řízení jakosti.

Vsouladu se StavebnÍm zákonem jmenovitě s 153 (stavbyvedoucÍ a stavební dozor), s 158
(Vybrané čínnostive Wstavbě) a $ 160 1RrováoěnÍ staveb) musÍ zhotovitel zabezpečit odborné
patřičnou
vedenÍ realizace díla siavbwedouóím, ktený má pro tuto vybranou činnost ve výstavbě
autorizaci Českékomory autorizovaných inŽenýrů a techniků.

5/ Zhotovitelje povinen vybudovat, provozovat a následně odstranit zaiÍzenÍ staveniště. Vybavení
je plně na
zárízení staveniště objekiy bude dle potřeb a zvyklostÍ zhotovitele; rozsah vybavení
je
zhotoviteli, veškerénátnáy zhotovitel zahrnul do nabídkovéceny díla' Na zařÍzenÍstaveniště
jiná
potřebná
a
povinen si obstarat veškerá potřebná stavební povolení, kolaudaěnÍ souhlas
'oreonr
povolenr, wžadujÉlise podle účinnýchprávních předpisů, a předložit TDS jejich kopii do 5
pr..ouňí.h dnů oó nabytí právní moci takovych povolení' Bez potřebných úředních povolení není
zhotovite l oprávně n za řÍzenÍ staven iště vybudovat, případ ně provozovat.

6/ Zhotovitel bude udrŽovat staveniště přiměřeně volné od všech překáŽek. Zhotovitelje povinen
piovádět průoěŽný úklid staveniště umoŽňujícÍ plynulé provádění stavby a průběŽný úklid
přÍstuporných komunikací a okolí stavebních pozemků od znečištěnízpůsobenéhoprováděním
díla. Před podáním wzvy k převzetí díla je zhotovitel povinen provést závěrečný úklid staveniště a
její okolÍ do
dÍla, jímžzhotovitel zcóla vyčistístaveniště a v návaznosti na to uvede stavbu a
repieientativního stavu umoŽňujícÍho jejich uŽívánív souladu s Účelem SoD. Do potvrzení zápisu
o breoánr a převzetÍ dÍla je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi věci, které mohou blýt
potřeba pro účelypřejímacího řízení;tyto věci je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 5
pracovních dnů ode dne potvrzenízápisu o předánía převzetídíla'

/

Povolení a dočasnéužíváníveřejných a jiných ploch a na výkopy, obstará a poplatky za ně
zaplatÍ zhotovitel, stejně tak i poplatky a případné pokuty za delšíužívání,neŽ byla dohodnutá
doba.

8/ Skladování vlastních dodávek během realizace díla na staveništi nebo jínémmístě zajistí

zhotovltel na své náklady a vlastnÍ nebezpečí.

9/ Zhotovitel oclpovídá za nakládání s odpady vzniklými v rámcijeho činnosti podle SoD. Likvidaci
přebytečných materiálů a odpadů vzniklých při realizaci díla a jejich dopravu na skládku k tomu
určenou zajistÍ zhotovitel na své náklady a vlastní riziko v souladu se zákonem o odpadech č.

L85/2oot Sb', v platném zněnÍ'

Lo/ Zhotovitel předá objednateli při předání

a

převzetí dÍla přehled o druzÍch a množstvÍ

likvidovaných odpadů a doklady potvrzující způsob uloŽeníěi likvidace těchto odpadů.

a dokončenídíla.
jsou
smluvní ceny'
a
součástí
zhotovitel
médií
hradí
a
energií
na
úhradu
spotřebovaných
Náklady
1-Ll Zhotovitel zajistí včas veškerá média nezbytná pro řádné provádění
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L2/ Zhotovitel je povinen umoŽnit pracovníkůmtechnického dozoru kontrolu všech činností
zhotovitele souvisejících se zhotovenÍm díla. Dále je zhotovitel povinen zajistit účastsvých
odpovědných pracovníkůna prověřenÍ svých dodávek a praci které provádÍ pracovník
odběratelské kontroly a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých záuad a odchylek od
projektu.

t3/ Pracovníci technického dozoru nebo oprávněné osoby objednatele jsou oprávněni dát
pracovníkůmzhotovitele pokyn přerušit práci, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není
dosažitelný, pokud objednatel zjist(,Že zhotovitel zakryl částdílabez souhlasu objednatele nebo,
že se v dalším postupu r4ýstavby stala nepřÍstupnou nebo je-li ohrožena bezpečnost prováděného
dÍla, Život nebo zdraví pracovnÍkůna stavbě. Pracovníci zhotovitele jsou povinni tento pokyn
respektovat a práci přerušit.
L4/ Zhotovitelje povinen zabezpečítpro výkon činnosti objednatele a techníckého dozoru
odpovídajícípodmínky, tj. 1 samostatnou, uzamykatelnou, běŽně vybavenou kancelář v
prostorách zařízení staveniště (stavební buňku) s elektrickým vytápěním pro zimní obdobÍ,

elektrickým osvětlen ím a pod'

75/ U prací a konstrukcí, které budou v dalšímpostupu zakfiy nebo se stanou nepřístupnýmÍ, je
zhotovitel povinen vyzvat objednatele k jejich kontrole a vyŽádat sijeho následný souhlas s jejich
zakry1ím, a to zápisem do stavebnÍho deníku' Tuto kontrolu provede TDS do 3 pracovních dnů po
obdrženívýzvy zhotovitele zápisem v deníku a v případě mimořádné nepřftomnosti odpovědného
zástupce objednatele na stavbě do 2 dnů po obdrŽení písemnéqýzvy nebo telefonické v'ýzvy do
sídla zmocněnce objednatele. Nedostaví-li se objednatel v dohodnutém teímínuke kontrote vyše
uvedených konstrukcÍ, můŽe zhotovitel pokračovat v prováděnÍ díla' V přÍpadě, Že objednatel i
přesto bude poŽadovat odkrytí uvedených konstrukcr, zhotovitel tak učiní.Pokud se dále zjistÍ, Že
práce nebyly provedeny řádně, hradí veškerésouvisející náklady zhotovitel, v opačnémpřípadě je
uhradí objednatel.

t6/ DosaženÍpředepsaných parametrů a kvaíity díla prokáŽe zhotovitel úspěšněprovedenými
zkouškami, testy a kontrolami. Zhotovitel předá jako přílohu smlouvy o dílo objednateli ěasový
plán a seznam všech zkoušek, testů a kontrol prováděných v průběhu zhotovenÍdÍla nebo přijeho
dokončenívčetně komplexních zkoušek. Návrh bude obsahovat rovněŽ jméno pracovníka
zhotovítele odpovědného za provádění kontroly a za správnost Wsledků kontrol.

)'

I

L7/ Plán kontrol, zpracovaný zhotovitelem, projednaný a odsouhlasený s objednatelem je v
průběhu zhotovení díla pro zhotovitele závazný. Posouzení nebo neposouzení plánu koňtrol
objednatelem nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za kontroly, zkoušky a testy a za iádné
provedenÍ dÍla.

t

18/ Výsledky všech provedených kontrol, zkoušek a testů shrne zhotovitel do ''knihy kontrol a
zkoušek", kterou předá objednateli při přejÍmacím řízenídokončenéhodíla nebo jeho cásti.

Lg/ objednatel má právo zúčastňovatse prostřednictvím svých pracovníků, pověřených

technickým dozorem, všech kontrol, zkoušek a testů prováděných zhotovitelem.

)
1

i

20/ v případě opakované kontroly, zkoušky nebo testu z důvodů, které leŽí na straně zhotovitele,
hradí náklady na jejich opakování zhotovitel a má rovněŽ povinnost je oznámit objednateli tak,
aby se jich objednatel mohl zúčastnit'
Zhotovitel je povinen zajistit na svůj náklad zabezpečení dÍla proti neoprávněnému vstupu
osob a proti neoprávněným zásahům.

2I/
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22/ Pracovníci zhotovitele a osoby pro něj činné(,,pracovníci")jsou povinni dodžovat povinnosti
pracovníků
stanovené SoD nebo oP, jinak je-objednatel nebo TDS oprávněn vyžadovat wměnu
pracovnÍt<y
ze
zhotovitele, kteřÍ uvedené poviňnosti neplnÍ. Zhotovitel se zavazuje odvolat tyto

následujíeí pracovní den je
objednatel i vůčipracovníkům

stavby okamžitě po uplatnění poŽadavku objednatele nebo TDS

nanmoit jinými vnooňými pracovníky' Stejňá oprávnění má
poddodavatelů a osobám pro ně činným.

Xl.

a

KoNTRoLNí DNY, ZPRÁVY o PoSTUPU PRAGí

se dohodly, že vzájemný kontrolní styk budou aŽ do podpisu Zápisu o předání a
pievzetí díla přednostně soustřeďovat do kontrolních dnů, pokud SoD nestanovíjinak.
1,/ SmluvnÍ strany

2/ Nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak, kontrolní dny svolává pravidelně,

nejméně

váax jeonou za měsÍc, TDS' KontrolnÍ dny se budou konat v prostorách staveníště. Zhotovitel
oojeanatetjsou oprávněni obrátit se na TDS s požadavkem, aby svolal mimořádný kontrolní den.

i

jsou
3/ 7s zhoIovitele i za objednatele jsou povinni účastnitse kontrolních dnů zástupci, kteří
je
si
vyŽádat
oprávněn
oprávněni rozhodovat vá věcech technických a realizačních.TDS
přítomnost
dalších
i
ná ;ednotlivém kontrolním dni nebo na kontrolních dnech určitéhodruhu
osób, přičemŽ zhotovitelje v případě žádosti TDS povinen jejich účastzajistit.

je povinná
Neodůvodněná neúčastpracovníků zhotovitele, jejichŽ účastna kontrolnÍm dni
porušení
povaŽuje
za
nboo j"ji.r'z účastsi TDS vyžádal v oznámení o konánÍ kontrolnÍho dne, se
zúěastněným
povinÁósti zhotovitele pos}rytnout objednateli součinnost a zhotovitel uhradí všem

4/

vynaložené náklady.

jako osoby, jejichŽ
5/ TDs písemně oznámí den, hodinu a místo konánÍ kontrolních dnů, stejně
účastna jednotlivých kontrolnÍch dnech poŽaduje.
pořÍdÍzkaŽdého kontrolního dne písemný zápis, kteď vjednom vyhotovení doručí
zhotoviteli do tří pracovních dnÍ ode dne konání kontrolního dne.

6/ TDs

kontrolnÍho dne nelze měnit ujednáníSoD' Dohodnuté termÍny a ostatní ujednání
pboepsaná v zápisu z kontrolního dne jsou pro obě strany závazné, pokud nejsou v rozporu nebo
nemění uzavřenou SoD, jinak je třeba postupovat v souladu s procedurou změnového řízenÍ.

7/ pápisemz

8/ Zhotovitel připraví zpráw o postupu prací měsíčněa předá je vŽdy objednateli. První zpráva
buoe pokrývat období do kónce prvního kalendářnÍho měsíce po předání a převzetí staveništěPoté budou zpráuy zpracovány vždy pro období od prvního do posledního dne kalendářního
měsíce.
Návrh zprávy předá zhotovitel objednateli vŽdy do 7 dnů po skončeníobdobí jehož se týká, a to
v elektronické podobě. objednatel se k předloŽenému návrhu zprávy Wjádří zhotovÍGli do
následujících 7 dnů. Do dalších 4 dnů pak zhotovitel předá objednateli zprávu, která bude
respektovat připomínky objednatele.

Na pokyn objednatele je zhotovitel povinen Vypíacovat tyto zpráW i sjinými náleŽitostmi nebo
vypracovat i dalšízprávy, nežjsou uvedeny ve SoD a oP.
Podávání zpráv bude pokraěovat, dokud zhotovitel nedokončí všechny činnosti vedoucí k realizaci
předmětu dfla aŽ do vydání protokolu o převzetí díla.
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do2t dnů ode dne podpisu SoD. Případně
změny struktury nebo obsahu zprávy oznámí objednatel zhotoviteli nejpozději 21 dní před
term ínem před loŽen í zprávy.
Strukturu zpráv určízhotoviteli objednatel nejpozději

;
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Každá zpráva bude za příslušnéobdobí minimálně obsahovat:
í. informace o stavu realizace předmětu díla, harmonogramy a podrobné popisy pokroku
prací za příslušnéobdobí, včetně všech stadií projektoqÍch prací (.lsou]i jaké), stavu
dokumentace zhotovitele, zásobování, vyroby, dodávky na staveniště, stavby, montáŽe a
zkoušení;a včetně těchto stádií práce všech poddodavatelů,
ii' rekapitulaci všech plateb vč. finančníhovyjádření pokroku prací za příslušnéobdobÍ a
přehledného finančního plánu, zahrnujÍcího jak finančnívyjádřenÍ již provedených prácí, tak
plánovaný fínančnípostup v dalšÍchobdobí realizace předmětu díla, a dále přehled dělení
způsobilých a nezpůsobilých nákladů

iíi. fotografie (min. počet 20 ks, barevné, sjednoznačným určenímmÍsta, data a času
pořízení fotografie) ukazujícístav, fáze a pokrok při realizaci díla, vč. vlivu dÍla na ŽivotnÍ
prostředí,

iv.

u výroby kaŽdé důleŽitépoložky za!Ízenía materiálů jméno výrobce, mÍsto rnýroby, plněnív
procentech a skutečnénebo očekávané údaje o:
zahájenívýroby,

a)
b)
c)
d)

inspekcÍch zhotovitele,

zkouškách a
nakládce a dodání na staveniště;
podrobnosti o personálu zhotovitele a vybavenÍzhotovitele,

v.
vi. kopie dokumentů o zajištěníjakosti, výsledcích zkoušek a certifikátech materiálů,
vii' bezpečnostnístatistiky, včetně podrobností o jakýchkoliv nehodách a činnostech
vztahujÍcích se k ekologickým aspektům a vztahů k veřejnostia

I

,

í

1

,
t

viii. aktualizaci programu praci srovnánískutečnéhoa plánovaného postupu' s podrobnostmi
o veškeých událostech a okolnostech, které by mohly ohrozit dokončenív souladu se SoD,
a o opatřeních, která jsou (nebo budou) přijata pro překonání zpožděnÍ.
ix- seznam všech změn, průběhu změnových řfuení a seznamu změnových listů
x. návrh zhotovitele na úspory nákladů dÍla
xi. podrobný plán a popis prací pro dalšíobdobí

Xll. pŘuíuncízxouŠt<Y, pŘeoÁní n pŘevzrrí oín
V objednateljo oprávněn poŽadovat provedení přejímacích zkoušek v rozsahu dle této kapitoly.
Pokud tohoto oprávnění objednatel vyuŽije, je povinen k provedení přejímacÍch zkoušek
zhotovitele pÍsemně Vyzvat, a to nejpozději 20 dnů před zahájením přejÍmacÍho řízenízhotovitel

je poté povinen přojímací zkoušky provést v níŽe uvedeném rozsahu.

2/ 7hotovitel provede před zahájením přejímacÍho řízení vedoucÍho k předánÍ a převzetÍ díla
přejímacízkoušky v souladu s SoD a těmito 0P, přÍslušnými normamia pokyny objednatele.

3/ ?iejímací zkoušky zahrnují všechny zkoušky uvedené v časovéma věcném programu průběhu
zkoušek, schváleného objednatelem; zahrnuje všechny individuální a komplexní zkoušky a dále
zkoušky požadované závaznou právnÍ úpravou, normami, státnÍmi orgány a ostatní zkoušky
nezbytné k prokázánÍ kvaliý a bezpeÓnosti díla nebo jeho částÍ.
4/ Zhotovitel oznámí správci stavby a objednateli datum, po němž bude připraven provést každou
z přejímacích zkoušek a to 10 dnů předem včetně návrhu časovéhoa věcného programu průběhu
těchto zkoušek. NenÉlidohodnuto jinak, budou přejímacÍ zkoušky provedeny do L4 dnů po tomto
17
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datu v den nebo ve dnech, kdy to na návrh zhotovitele schválÍ objednatel nebo kdy to nařídÍ
objednatel.

zvaŽování vysledků přejÍmacích zkoušek přihlédne objednatel k jakémukoliv
předpokládanému vytÍŽenÍa účinkuuŽÍvánídílanebo jeho částíobjednatelem pří provozu nebo k
jiným vlastnostem stavby. Jakmile dílo nebo část dÍla projde přejímacími zkouškami, předá
zhďovitelověřenou zprávu o rnýsledcích těchto zkoušek objednateli.

5/ Při

je

6/ Pokud jsou přejímací zkoušky objednatelem nařízeny, potom provedení přejímacích zkoušek
předání a převzetí díla (přejímací řízení)' o ukončenípřejímacích zkoušek
pbo'rnxol p'o
'a-naj"ní
rozhoduje objednatel.

JestliŽe jsou přejímací zkoušky bezdůvodně odloženy zhotovltelem, můŽe objednatel
oznámením óoŽáoat ihotovitele, aby zkoušky provedl ve lhůtě do 7 dnů poté, co obdržel
oznámení. Zhotovitel provede zkoušky v určený den nebo ve dnech v této lhůtě, které oznámí
objednateli. JestliŽe zhotovitel neprovede zkoušky do 7 dnů poté, co obdrŽel oznámení
objednatele, můžeke zkouškám přistoupit objednatel na riziko a náklady zhotovitele'

7/

8/ JestliŽe v.ýsledky přejímacích zkoušek neodpovÍdají podmínkám SoD nebo rozhodnutí státních
n'ebo retevantních orgánů nebo obsahu obecně závazné právní úpravy a dílo nebo část díla
neprojde přejÍmacími ikouškami, objednatel můžepožadovat, aby se přejÍmací zkoušky kterékoliv
eaiti ina'za stejných podmÍnek opakovaly. JestliŽe dÍlo nebo ěást díla noprojde opakovanými
přejímacím i zkouškami, bud e objednatel oprávněn :
a) nařÍdit dalšíopakování přejímacích zkoušek;
bijestliže neúspěch zkoušek zbavuje objednatele v podstatě veškerého předpokládaného
pióspěctru z dfla nebo části díla, odmítnout dílo nebo ěást díla (podle okolností), a v tomto
případě bude objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy o dílo jako celku, nebo ve vztahu
AniŽ by
i<e kterékoliv vetsi části díia, která nemůžebýt uvedena do zamýšleného uŽÍvání.
poté
nárok
jiná,
mít
objednatel
bude
podle
nebo
práva
dílo
o
Smlouvy
ovlivnilo
ostatní
to
jeho
(podle
okolností),
část
nebo
dílo
za
celé
zaplacených
ěástek
veškeých
na vrácení
plus náklady na fiňancování a náklady na demontáž díla nebo jeho části, úklid staveniště
a navrácení za!ízenía materiálů zhotoviteli;
c) wdat protokol o převzetÍ díla, jestliŽe to požaduje objednatel'
případě,
že nastane skutečnost uvedená V odstavci (c), bude Zhotovitel pokračovat podle všech
V
povinností
vyplývajících ze SOD a cena díla bude sníŽena o takovou částku, Kerá bude
ostatnícn
poknývat sníŽenou hodnotu díla pro objednatele v důsledku neúspěšnýchpřejímacích zkoušek.

9/ objednatel je oprávněn při

l

přej ímacÍmřÍzení poŽadovat provedení clalších dodatečných
proč
ta kové zkoušky poŽaduje a s uvedením termínu, do kdy je
zkoušek včetně zdůvodněnÍ,
je
požaduje od zhotovitele provést. Pokud oprávněnost takorďch zkoušek newplývá z povahy díla,
za
je
objednatelem
nákladů
provádí
za
úhradu
však
zhotovitel takové zkoušky povinen provést,
předpoklad u, Že dodatečnézkoušky neprokážou vady z odpověd ností zhotovitele' Pokud zkoušky
prokážou vad u na stÍaně zhotovitele, nese náklady na dodatečné zkoušky zhotovitel' Nesplnění
požadavku na provedení dodatečných zkoušek je pro objednatele důvodem k nezahájení nebo
řeTušéníTřej Ím:c íh ořízen Ía od m Ítn utípřevzďíd íla objed nate e lll.
l

10/ objednatel je povínen od zhotovitele převzít řádně dokoněené dílo. objednatel bude od

znótovlt-ete oíto ďejímat jako celek nebo jako jednotlivé ucelené částidíla. Výjimkou mohou býtty

objepy, které zhotovitel provede v předstihu pro potřeby zařÍzení staveniště a které objednatel
právede do správy nebo majetku jiných organizací popř. samwtatné funkčníobjekty' které bude
jen
nutno zprovoznit v předstihu v souvislosti s nutným postupem výstavby, v ostatnÍch případech
prosté
po dohodě s objednatelem. Dílo nebo jeho ěásti bude{ou) v okamŽiku předání objednateli
jakýchkoliv nároků třetích stran, věetně nároků poddodavatelů zhotovitele.
11,/ Skutečnost, Že je dílo dokončeno co do rozsahu, kvality, kompletnosti a funkčnosti, prokazuje

zásadně zhotovítel a za tímto účelempředkládá objednateli nezbytné doklady a dokumenty.
18
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12/ Zhotovttel pÍsemně oznámí přesné datum dokončenídíla objednateli nejméně 30 dní před
datem dokončenímdíla a současně je vyzve k zahájení procesu předání a převzetí díla (přejímací
řízenÍ) ke dni následujícím po datu dokončenídíla.objednatelje povinen zahájit přejímaciřízení
ke dni následujícÍm po datu dokončenÍ díla dle pÍsemného oznámení zhotovitele. Pokud nebude
sjednáno stranami SoD jinak, je mÍstem předánÍ místo realizace předmětu díla.

t3/ Zhotouitel je oprávněn objednatele Wzvat k převzetÍ díla doručenímpÍsemnévýzvy
objednateli, pokud:
a) dílo nemá Žádné faktické vady, bylo řádně provedeno a úplně dokončeno v souladu se
závaznými podklady díla a pokyny objednatele, TDS, AD a KO-BOZP vydanými v souladu
se SOD;

b) zhotovitel splnil veškeré povinnosti vyplývajícÍ ze SOD, zejména objednateli předal
dokumenty vztahující se k dílu; nedoloží-lizhotovÍtel tyto dokumenty, nebude dílo
povaŽováno za dokončené a způsobilék předánÍ a převzetí dÍla. objednatel je povinen
připravit a předložit v rámci přejímacího řízení zejména doklady v souladu s poŽadavky
stavebního zákona opravňujícídílo umístit a realizovat. Tyto doklady slouŽí ke kontrole,
zda byly v rámci realizace předmětu dÍla zhotovitelem splněny podmínky v těchto

dokladech obsaŽené
c) dílo nemá Žádné právní vady a v souvislosti s ním nejsou vedeny Žádné právní spory,
které by mohly zpochybnit nebo omezit vlastnictví nebo jíná práva objednatele k dÍlu;
d) po odstranění nedostatků díla, na něŽ zhotovitele upozornÍ TDS pří předpřejímce podle
tohoto článku.

ť
,
t

i
1

t4/ Před zahájením přejímacího řÍzeníje zhotovítel povinen připravit nezbytné doklady
a následně je při přejímce objednatelipředat, a to zejména:
a) projektovou dokumentaci skutečnéhoprovedení ve smyslu SoD
b) stavební denk _ originál,
c) nezbytnou dokumentaci potřebnou pro zprovoznění díla (záručnÍ listy, certifikáty, apod.),
d) reviznÍ zprávy, protokoly o předepsaných zkouškách (kniha kontrol a zkoušek),
e) ostatn í dokumentaci,
f) ostatnÍ doklady potřebné pro řádné provozování díla nebo části dÍla, zejména pokud
wpllivají z obecně závazných předpisů, nebo z SoD např.
- Protokol o vytýěenístavby
- Zaměřenískutečnéhostavu po dokončenÍ
- Doklady o provedení hutnících zkoušek
- Doklady o předání dotčených inŽenýrských sítía pozemků jejím vlastnkům
- Doklady o likvidaci odpadů
g) pro vodovodní řady - potvrzení o proplachu a desinfekci, laboratorní rozbor vody, potvrzenÍ
o funkěnosti vyhledávacího vodiče, zkouška vydatnosti hydrantu, protokoly o tlakových
zkouškách vodovodu
h) pro kanalizace - protokoly o zkoušce těsnosti kanalizačních stok, protokol z kamerové
proh líd ky kana lizačníchstok

I

I

)

Zhotovitel předá veškerédoklady, dokumenty a projektovou dokumentaci, které jsou nezbytné
k převzetí díla objednatelem, v ěeském jazyce ve třech tíštěných vyhotoveních, pokud objednatel
nestanoví počet vyšší.RovněŽ je předá v digitálnÍ formě na nosiči cD_RoM nebo DVD za pouŽití
standardních formátů)' Obsah, rozsah, počet a formu dokladů, dokumentů a projektové
dokumentaci předávané zhotovitelem můžeobjednatel v případě potřeby stanovit nebo upřesnit
pokynem.

15l DalšípodmÍnky pro zahájenÍ přejÍmacího Íízení:
1

t

a) podmínkou převzetÍ celého díla je předloŽenÍ záruky na odstranění vad dle těchto oP'
b) úspěšnéprovedenÍ indíviduálnÍho a komplexnÍho vyzkoušenídíla a zkoušek před
převzetím díla (pokud budou objednatelom požadovány)

,)

i

1

I
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provozu a údržby
c) zaškolení pracovnÍků objednatele, především pak zaškolenítýkajÍcíse
díla a jeho částí

d) dÍló bude zhotovitelem uvedeno do takového stavu pro přejímacÍ řízení, aby bylo
připraveno pro následné kolaudačnířízení a/nebo zahájení trvalého provozu.

převzetí dÍla.
L6/ o průběhu přejÍmacího řÍzenÍ bude smluvními stranami vyhotoven protokol o
protokol o
Dflo se povaŽuje za převzaté, jakmile byl zhotovitelem a objednatelem podepsán
jinak.
Protokol o převzetí
převzetí díla, a to bez vad a neáodělků, pokud objednatel nerozhodne
díla bude vyhotoven v počtu stanoveném objednatelem.
objednatel do 30 dnů poté, co bylo zahájeno přejímací Yízenía byly splněné veškeré
podmínky pro jeho úspěšnéprovedenÍ:
ul podlpiše protoxoi o převzetÍ díla s uvedením data, kdy bylo dílo dokončeno v souladu

L7/

se SOD

b) odmítne podpis protokolu o převzetí díla, pokud okolnosti přejímacího řízenís udáním

přejímací
důvodůa uvedbnrm podmÍnek, které musÍ zhotovitel splnit, aby bylo moŽné
je
zhotovitel
podmínek
těchto
Po
splnění
převzetí
vydat.
protokol
díla
o
řízenÍopakovat a
převzetÍ
oprávnén opětovně požádat o zahájení přejÍmacího řízenía vydání protokolu o
díla.

18l Protokol o převzetí dÍla bude obsahovat alespoň:
přejímacího řízenÍs datem a místem konánÍ,
a) identifikačníúdaje o účastnících
b) identifikačníúdaje o díle,

c) konec záručnídoby dle SoD'

d) soupis vad a neáodělků nebránícÍch řádnému uŽívání dÍla platný k datu přejímaciho
iízení,spopisem, jak se projevujÍ a s uvedenÍm způsobu a termínu jejich odstranění,
e) případnou dohodu o slevě z ceny dÍla, pokud bude uzavřena,
f) zhodnocenÍ jakosti dÍla nebo jeho části,
předání a převzetí dÍla
!; provozní řády a všechny dalšÍpožadované doklady k
příloh.
dÍla)
soupis
ň; záručnÍlisty vŠechzařÍzenť zabudovaných do

jakét<oli vady či nedodělky
o sobě ani ve spojenís
samy
podstatným
způsobem
1ejteticxo nebo funkčno, ačkoli by tyto vady
Protokol o
je
zhotovitelem
se
jinými neomezily ;eno uiívání. objednatel
rovněž oprávněn uzavřÍt
řádnému
nebrání
které
ofla, iroýŽ dílo vykazuje drobné nedostatky/vady a nedodělky,

19/ Objednatel má právo odmítnou převzetí díla, které vykazuje

bróoanr

užÍvánív souladu

s

účelernSoD. Tyto nedostatky a nedodělky budou uvedeny

v protokolu

o

převzetí díla spolu s pňměřenou lhůtou kjejich odstranění nebo dokončení. oodstranění
veškených takových nedostatxů a nedodělků smluvní strany uzavřou zápis podepsaný oběma
smluvními stranami a TDS. Po marném uplynutÍ takové lhůty k odstranění nedostatku
ěi nedodělku má objednatel právo poŽadovat po zhotoviteli přiměřenou slevu z ceny nebo sám
zajistit provedení oástranění nedostatku či nďodělku na náltlady zhotovitele. Pokud smluvní
střany nedosáhnou dohody na přiměřené výši slew, urěí výši přiměřené slevy z ceny znalec.
Stanovisko znalce takto uróeného je roznooujícÍ i v přÍpadě sporu smluvních stran o rnFi nákladů
na odstranění nedostatku či nedodělku, pokud odstraněnÍ nedostatku či lredodělku zajistí
objednatel. Slevou není dotčen nárok zhotovitele na škodu mu vzniklou.

jsou tÍm dotčena předchozí ustanovení 0P, je zhotovitel povinen v dostatečném
časovémpředstihu před doručenímvw k převzetí dÍla objednateli vyzvat TDs k tzv.

20/

AniŽ

předpřejímce díla, tj. zúčastnitse prohlídky díla prováděné zhotovitelem, při niŽ je TDS oprávněn
zhotovitele upozornit na nďostatky díla. Zhotovitel je povinen vyhotovit otakové předpřejímce
podrobný zápis uvádějící přesnou identifikaci a popis veškerých nedostatků, na něž zhotovítele
ŤDs upozo'nr, a jedno vyhotovenÍ takového zápisu předat TDS nejpozději do 3 dnů po ukončení
předpřejímky. Ztrotovitel je povinen odstÍanit nedostatky, na něž jej TDs upozornil, do zahájení
přejímacího řÍzení d Íla.
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2ý

Sepsání a podpis protokolu o předání díla nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za vady

plnění,

22/ Zhotovitelje povinen vyklidit staveniště a uvést prostor staveniště do původního stavu do 1
týdne ode dne předání a převzetí díla objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou
V Protokolu o předání díla na jiném termÍnu'
,'
:

Xll. PŘEcHoD VlÁSTNlcKÉHo PRÁVA A NEBEzPEČíŠt<ooY
t/

i
I

Zllotovitel zhotovuje věc u objednatele, na jeho pozemku nebo na pozemku, kteý objednatel
s příslušnými ustanovenÍmi zákona č.89/2012 sb.,
občanskéhozákoníku od počátku vlastnftem zhotovovaného díla.

opatřil.Objednatel je tedy vsouladu

I

j
I

I

2,/ Nebezpečíškody na dÍle a na jiných věcech, jež má zhotovitel povinnost předat objednateli
podle SOD, nese zhotovitel ode dne převzetí staveniště' Nebezpečíškody na díle přechází na

objed natele potvrzen Ím protokolu o předání

d

íla oběma sm uvními stra nami.
l

3/ zhotovitel nese do doby řádného protokolárnÍho předání díla nebo jeho části objednateli
nebezpečíškodyvyvolané pouŽitím věcí, přístrojů, strojů a zaíízeníjímopatřenými k provedení
díla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástíčípříslušenstvÍmdÍla a
která jsou či byla pouŽita k provedení díla, kteýmijsou zejména:
a) zařízení staveniště provozního, ýrobnÍho či sociálního charakteru; a/nebo
b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či pouŽité k provedení díla čijeho části
(např. podpěrné konstrukce, lešenQ; a/nebo
c) ostatnÍ provizorní čijinékonstrukce a objekty použité při provádění díla čijeho části.
4/ Zhotovitel nese nebezpečíškody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel sám či
objednatel opatřil za účelemprovedení díla či jeho části, a to od okamŽiku jejich převzetí
(opatřen0 do doby řádného protokolárního předání dÍla nebo jeho části, popř. u věcí, které je
zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení.
5/ Zhotovitel převezme plnou odpovědnost za zařízení objednatele ode dne jejich uŽívánínebo
obsazenízhotovitelem aŽdo dne, kdy budou předány nebo kdy bude uŽíváníukončeno.
JestliŽe dojde ke ztrátě nebo paškozenÍněkteré z rnýše uvedených poloŽek v době, kdy za péčio
ně odpovídá zhotovitel, z jakéko|ijiné příčinyneŽ takové, za niŽ je odpovědný objednatel, napraví
zhotovítel ztrátu nebo odstranípoškozenína vlastnÍnáklady ke spokojeností objednatele.

6/ od

předánÍ díla nebo jeho části objednateli nese zhotovitel nebezpečíškody na věcech
nezbytných k realizaci činnostíspecífikovaných při protokolárním předání díla nebo jeho části,

jsou-lÍ tyto věci nezbytné k řádnému dokončenírealizace díla, zejména k odstranění vad a
nedodělků. Nese rovněŽ nebezpečí vzniku škody na dile nebo části díla, kterého se týkají
rea izace zb1ývaj ícíchčin n ostí.
l

7/ Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli nebo třetÍ straně vadným plněním díla.

Zhotovitel je zodpovědný za:

a) jakékoliv ztráty a škody způsobenétřetím osobám v souvislosti
vypršenÍ záruky za dÍlo,

ť
1

l

s

plněním díla až do

b) všechna zranění, včetně nemocí a úmrtívšech osob, které nastanou před vypršenÍm
záruky za dílo a které budou zapřÍčiněnynebo vztaŽeny ke kvalitě provedenÍ díla nebo
budou vycházet z chyb prováděnídÍla.
8/ V rámci náhrady škody bude objednatel postupovat v souladu s právními předpisy.

2t
ť
b
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XIV. NEDoSTATKY PLNĚNÍ
1,/ Nedostatkem plnění zhotovitele se rozumí plněnÍ nebo nesplnění jakékoliv povinnosti
projektovou
V rozporu se soD, oP nebo záuaznými podklady díla, zejména v rozporu s
dokumentací, ostatnÍ dokumentací a pokyny objednatele.

2/ v piípadě sporu smluvních stran, zda má určitéplnění zhotovitele nedostatek činikoli' je

rozhodující stanovisko znalce určenéhod|e těchto oP.

3/ Zhotovitel je povinen na své náklady napravit veškerénedostatky plnění zjištěné v průběhu
piovádění dflá z vlastní činnosti nebo na základě upozornění objednatele či TDs, a to tak, aby
nebylo ohroženo splnění termínu předání dÍla nebo závazných uzlových bodů' Neodstraněné
příslušné
nedbstatky představují překáŽku převzetí díla, ledaŽe se objednatel rozhodne převzít
při sepsání protokolu o
plnění s dronnými nedostatky.
_o Nedojde]i mezi smluvnÍmi stranami
se ktenými je část díla
vad
a
nedodělku,
odstraněnÍ
termínu
bráyzetr části áila k dohodě
je zhotovitel povinen odstranit
breoáuán. a přebí'ána, pak plati Že tyto vady a nedodělky
nejpozději do 30 dnů od data vydání protokolu o převzetí části díla.

JestliŽe zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození ve stanovené lhůtě, můžebýt
objednatelem (nebo v jeho zastoupenÍ) stanoveno datum, kdy nebo do kdy má být vada nebo

4/

poškozeníodstianěno' Zhotoviteli bude toto datum oznámeno pokynem. Jestlížezhotovitel aní do
ionoto oznámeného data vadu nebo poškozenÍ neodstranÍ nebo je zřejmé, že je zhotovitel
neodstranÍ přiměřeně dle charakteru vady nebo poškozenía tyto nápravné práce měly být
provedeny na náklady zhotovitele, objednatel může(podle vlastní volby):
a) provést prácl sám nebo prostřednicwÍm jiných osob, odpovídajícímzpůsobern a na riziko
a náklady zhotovitele, avšak zhotovitel za tuto práci neponese žádnou odpovědnost; a

zhotoviteÍ zaplatí objednateli úěelně vynaloženénáklady, které vznikly objednateli při
odstraňovánÍ vady nebo poškození;
b) stanovit odpovÍdajÍcísniŽenÍ ceny dfla; nebo

c) jestliŽe vada nebo poškození zbavuje objednatele v zásadě veškerého prospěchu ze
stavny nebo jakékoliv většÍ části stavby, odstoupit od SoD jako celku, nebo ve vztahu ke
kterékoliv většíčásti díla, která nemůŽe být uvedena do zamýšleného uŽÍvání. AniŽ by to
ovlivnilo ostatní práva podle SoD nebo jiná, bude mít objednatel poté nárok na Vrácení
veškeých částek zaplacených za celé dílo nebo jeho část (podle okolností), plus náklady na
financování a náklady na demontáŽ díla nebo jeho části, úklid staveniště a navrácenÍ
zaíízenÍa materiálů zhotoviteli.

ru. zÁnu(Y 7AJAKoST
1,/ Zhotovitel odpovídá za vady, které se vyskytnort na rlíle po jeho převzetí objednatelem

lhúty pro uplatnění nároku z odpovědnosti za vady (záruční doby). Práva
z odpovědnosti za vady díla musí b:ýt uplatněna u zhotovitele v záručnídobě nebo záručnÍch

v průběhu trvánÍ

dobách, uvedené (-ých) ve SoD.

Záruéní lhůty za jakost díla,zakvalitu použitých materiálů, a stejně tak iza odborné provedení
které zaručújesprávnou funkci a výkon dodaného díla, začínajíběŽet ode dne podpisu zápisu
o předání a převzetí díla. ZáruinÍ doby uvedené ve SoD mají vyššÍplatnost než záruění doby
vyznaěené jednotlirrými dodavateli a uýrobcijednotlirďch zaíízenía materiálů jen pokud jsou tyto

záručnÍdoby ve SoD delšíneŽ záručnídoby vyznačenéjednotlivými dodavateli

a ýrobci

jednotlivych zaíízení,strojů a materiálů. Na výrobky nebo komponenty zabudované do díla, na
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které dodavatelé nebo výrobci poskytují záručnídobu delšíneŽzáruční doba uvedená ve SoD, se
vztahuje záručnÍdoba garantovaná jednotlivými dodavateli a výrobci.

2/ Y případě opraw nebo výměny vadných d-rlů zařízení se prodluŽuje záruční lhůta o dobu, po
kterou se předmětné části zařízenÍ v důsledku zjištěného nedostatku nemohly provozovat.
V případě, Že se pro nedostatky jednotlivých dílůnemohly provozovat dalšíčásti zařízení nebo
celkové zařízení,pak platí prodlouŽení záruky i pro tyto dalšÍěásti zafizení nebo pro celkové
zařízení. Pro vyměněné nebo nově dodané díly poskytne zhotovitel záruku v původním rozsahu dle
tohoto odstavce, která začne platit ode dne výměny nebo odstranění reklamované vady.

3/ V přÍpadě, že se v záručnílhůtě vyskytne vada díla, má objednatel právo na její bezplatné
odstranění. Vada bude u zhotovitele reklamována písemně, formou protokolu o nahlášenívady.
Protokoly o nahlášení vady objednatel zašle zhotoviteli emailem nebo jinou písemnou formou'
4/ ?o doruěení protokolu o nahlášení vady je zhotovitel povinen písemně potvrdit objednatelijeho
doruěení nejpozději do 10:00 hod. následujícího pracovního dne.

5/ V ori$inálu protokolu o nahlášení vady smluvní strany potvrdí lhůtu pro odstranění vady

rovněŽ den, kdyje vada skutečně odstraněna.

a

6/ Bez ohledu na to, zda je vzniklou vadou smlouva porušena poclstatným nebo nepodstatným
způsobem, má objednatel v protokolu o nahlášenívady dle svého uváŽení právo požadovat:
a) odstraněn í vad dodáním náhradního plnění nebo požadovat dodání chybějící části dÍla,
b) odstraněnívad opravou vadné částidíla,jestliŽe vady jsou opravitelné, nebo
c) přiměřenou slevu z ceny díla,
a Zhotovitel má povinnost q^o vady poŽadovaným způsobem a Ve stanovené lhůtě odstranit nebo
poskytnout slevu.
7/ objednatel lhůtu stanoví přiměřeně k rozsahu, povaze a zvolenému způsobu odstraněnÍ vady.
8/ V přÍpadě sporu smluvnÍch stran, zda má stavba vadu či nikoli, je rozhodujÍcístanovisko znalce
určeného objednatelem dle těchto oP.
9/ V přÍpadě, že objednatel uplatní v záručnÍ době nárok z odpovědnosti za vady, zahájí zhotovitel
práce na odstranění vad nebránících užívánídíla do 2 pracovnÍch dnů od písemného oznámení
vad, a práce provede ve lhůtě 1$ti dnů ode dne pÍsemného oznámení objednatelem. V případě,
že zhotovitel prokáŽe, Že lhůtu pro odstranění vad nelze s ohledem na technologické postupy,
klimatické podmínky apod' objektivně dodržet, dohodnou obě strany lhůty náhradní.
U vad, které by bránily řádnému provozu vodovodu, kanalizace, úpravny vody, čistírněodpadních
vod, čerpacÍstanici apod. poŽaduje objednatel jejich odstraněnÍ do 48 hodin od uplatněné
reklamace. Na základě uplatněné reklamace zhotovitel do 24 hodin vyzve zástupce objednatele
k jednánt' kde bude sepsán protokol o způsobu a termÍnu odstranění reklamované vady. Pokud
zhotovitel nenastoupí ihned má objednatel právo zadat odstranění havárie v nejnutnějším
rozsahu u provozovatele čijinéhododavatele a vzniklé náklady mu přeúčtovat k náhradě.

10l Pokud nedojde

k dohodě ohledně termínu odstranění vady, určípřiměřený termín záuazně
objednatel' Zhotovitel se zavazuje, Že zahájené odstraňování vady nebude bez vážných důvodů
oddalovat, přerušovat a bude v něm pokračovat až do úplnéhoodstraněnívady.

tL/ Zhotovitel dodá objednateliv den odstraněnívady veškeré nové, případně opravené doklady
vztahujícíse k opravené, přÍpadně vyměněné části díla (reviznÍ knihy, elektro a jiné revize,
prohlášení o shodě Wrobků apod.) potřebné k provozování díla.
12l NenastoupÉli zhotovitel na odstraněnívady ve sjednané či stanovené lhůtě, nebo neodstranÉ
li zhotovitel oznámené vady ve lhůtě stanovené objednatelem nebo jiné lhůtě s ním písemně
dohodnuté, nebo oznámí-li před jejím uplynutím, Že Vady Vtéto lhůtě neodstraní, jeobjednatel
1
I
I

,
;

r.

i
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provedení
oprávněn místo toho požadovat přiměřenou slevu z ceny plnění nebo sám zajistit
jakost
nenítímto postupem
obstraněnívady; nárok na smluvní pokutu a záruka zhotovitele za
objednatele nijáx ootčena a zhotovitelje povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené.
Nároky z vad plnění se nedotýkají práv objednatele na náhradu škody vzniklé objednateli
jeŽ vedlo ke vzniku vady'
v důslectku vady ani na smtuvní pokutu vážÍcíse na porušení povinnosti,

13l

L4/ Po(ud objednatel v rámci svého oprávněnívolby uplatníprávo na přiměřenou slevu z

ceny

ptnění, smluvňí strany se dohodnou na přiměřené výši slevy odpovídajícízávažnosti vady' Pokud
z ceny
smluvní strany nedosáhnou dohody na přiměřené Výši slevy, určípřiměřenou výši slevy
plném
v
škody
náhradu
znalec určený podle těchto oP. Slevou není dotěen nárok objednatele na
rozsahu.

15/ Zhotovitel odpovídá objednateli za správnost dokumentace skutečnéhoprovedení díla, tedy
prájrma závaze1, ie dokumentace skutečného provedení dfla bude věrně, jednoznaóně a úplně

zachycovat skutečnéprovedení dokončenédíla.

)ryI. ZNALEC
Kdetato smlouva uvádí, že je rozhodující nebo určujícístanovisko znalce, má kterákoli smluvní
.tr"na právo lyŽádat si stanoúisko znalce jmenovaného pro daný obor v souladu se zákonem č.
36/Lg67 Sb., ó znalcích a tlumočnÍcích,ve znění pozdějšíchpředpisŮ.

I/

jinde v těchto oP
Znalce urěuje vždy objednatel po konzultaci se zhotovitelem, není-li
sianoveno, Že znalce určíobjednatel, potom proběhne takové určeníbez konzultace se
zhotovitelem. Pokud má zájem li stanovisko znalce vyŽádat zhotovitel, obrátí se na objednatele
s písemnou ŽádostÍ o určeňÍznalce. V případě, že zhotovitel odmftne objednatelem navrženého
znatce dvakrát po sobě, určíjej objednatel neávísle na zhotoviteli, a to i ze znalců zhotovitelem
odmÍtnutých. Takové určeníznalce objednatelem je pro zhotovitele závazné.

2/

3/ Dohodu o Whotovení stanoviska se znalcem uzavře vŽdy objednatel (nezáVisle na tom, která
smluvnístranaii wŽádala stanovisko znalce), přičemžodměnu a dalšínáklady vzniklé přibráním

je smluvnÍ
znalce hradí smluvní strana, jejlŽ tvrzení bylo stanoviskem znalce popřeno, případně
strany hradí v poměru neosóecrru jejich tvzenÍ, lze-li jej určit; v ostatních případech smluvní
straný uhradí odměnu a dalšÍnáklady vzniklé přibráním znalce rovným dílem.
4/ SmluvnÍ strany se dohodly,

Že

stanovisko znalce budou považovat za závazné.

)ffll.PoJĚrĚruí
1,/ Zhotovitel

je povinen mÍt od převzetí staveniště do uplynutí poslední záruiní lhůty podle SoD

uzavřeno pojíštěnÍpro přÍpad:

a) vznjku škody na stavbě, at jiŽ vzniklé v souvislosti s plněním SoD nebo jinak, včetně
(nikoliv výlučně) pojištění pro případ odcizenÍ, vandalismu či Živelné pohromy,
plněním
b) vzniku odpovědnosti zhotovitele za škodu způsobenou objednateli v souvislosti s
jakémkoli
z
tak
důvodu
majetku objednatele,
soD, a to jak z důvodu způsobeníškody na
plněním
s
vzniku odpovědnosti objednatele za škodu vůčitřetím osobám v souvislosti
SOD zhotovitelem, a vzniku odpovědnosti zhotovitele za škodu vůčitřetím osobám
v souvislosti s plněním SoD, a to s horní hranicí pojistného plnění nejméně 5 000 000'_
Kč (slovy: pět miliónů korun českých) pro období od převzďí staveniště do uzavřenÍ
zápisu opředání a převzetÍ díla a 2 ooo ooo,- Kč (slovy: dva milióny korun českých) pro
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obdobÍ od uzavření zápisu o předání
podle SOD.

a převzetí díla do uplynutí poslední záručnílhůty

2/ Pojištěnístavebně-montážních rizik uzavřené zhotovitelem pro předmět dané veřejné zakázky
musísplňovat po celou dobu plněníSoD tyto podmÍnky:
a) Pojištění stavebně-montáŽních rizik min' ve výši dle odst. 1 tohoto článku. Tam, kde to typ

pojištění umoŽní, bude pojíštěným a oprávněnou osobou objednatel, a to zejména u
pojištěnídíla, které je od počátku ve vlastnictvÍ objednatele. Pojištěnístavebně-montáŽních
rizik pokrývá škody, které mohou vzniknout v průběhu montáže nebo stavby. Vztahuje se na
škody na stavbě, konstrukci budovaného dÍla, montovaných strojích nebo technologických
celcích, montáŽních a stavebních strojích a na zaÍízenístaveniště. Pojištění sá musÍ
vztahovat i na mÍsta mimo staveniště, kde jsou jednotlivé věci a zařÍzenÍ, které tvořÍ nebo
budou tvořit součást díla uskladněny ěi montovány.
b) Mimo qýše uvedené požadavky na pojištěnístavebně-montáŽních rizik, musí pojištěnÍ ve
svém souhrnu (tj' stávajícÍ pojištění odpovědnosti a pojištění stavebně_montáŽních rizik)
zahrnovat po celou dobu plněníSoD minimálně:
o pojištěníŽivelni které bude krýt škody na majetku způsobenéŽivlem, tj. zejména
požárem a jeho průvodnímijevy, uýbuchem, úderem blesku, nárazem nebo zřícenÍm
letadla, jeho částínebo jeho nákladu, povodnÍ, záplavou, vichřicí nebo krupobitím,
sesouvánÍm půdy, zřícením skal nebo zemin, zemětřesením, tíhou sněhu, námrazou,
nárazem dopravního prostředku nebo jeho nákladu, pádem pojištěné věci, pádem
stromů, stožárůapod., kapalinou unikajícÍz vodovodnÍch zaťízenía médiem
vytékajícímv důsledku poruchy ze stabilnÍch hasícÍch zaÍízenítak, aby vzniklo právo
na pojistné plněnÍ také za poškozenínebo zničenípotrubí nebo topných těles
vodovodních zařízení vč' armatur, došlo-li k němu přetlakem nebo zmrznutím kapaliny
v nich, kotlů, nádržíavyměníkových stanic vytápěcích systémůapod., došlo]i k němu
zamrznutím kapaliny v nich (tzv. sdruŽený Živel), neodborným zacházením, nesprávnou
obsluhou, úmyslným poškozenÍm, nešikovnostÍ, nepozorností a nedbalostÍ
. dalšípojištěnÍ tzv' montážnÍcha stavebních rizik a to tak, aby kromě přÍmých škod
vzniklých na stavbě vč. věcí pouŽitých pro jejÍ provedenÍ krylo i nepřÍmé škody a škody
vzniklé projekční,konstrukčni materiálovou vadou nebo chybně provedenou prací zejrnéna bude uzavřeno tzv. pojištění pro přÍpad přerušení provozu, tzv. pojištění
zkušebního provozu a pojištěníčinnostízhotovitele při odstraňovánÍ vad v záručnÍ
době.

Výše uvedený výčet konkrétníchrizik, včetně pojmenovánítypu pojištěnÍ, je pouze příkladný.

3/ Zhotovitelje jako pojistník povinen udrŽovat pojištění tak, jak bylo předloŽeno' a to beze změn,
po celou dobu, po kterou má pojištěnítrvat, jak je dále uvedeno. Pojištění majetku a pojištění
odpovědnosti za škody vztahujícÍ se k realizaci předmětu díla musí trvat po dobu do převzetí
celého díla objednatelem.

4/ Zhotovitel je povinen udrŽovat pojištění i tehdy, pokud dojde ke změně

V rozsahu předmětu

díla, v takovém případě je zhotovitel povinen změnit rozsah pojištění tak, aby
rozsah předmětu díla.

pokýalo

změněný

5/ PojíštěnínesmÍ obsahovat podmínku, podle které pojištěnízaniká v důsledku vzniku pojistné
události, ledaže v důsledku takové pojistné události dojde k vyčerpání výše uvedené horní hranice
pojistného plnění pro přÍslušnéobdobí uvedené rryše. Pokud je ve vztahu k pojištění škody na
stavbě výše uveden zhotovítel jako oprávněná osoba, které v důsledku pojistné události vznikne
právo na pojistné plnění, musí byt zhotovitel podle pojistné smlouvy povinen použítpojistné plněnÍ
na uvedení poškozeného majetku objednatele do původního stavu.
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jsou v obdobných případech
PojištěnÍ nesmí obsahovat žádné výluky nad rámec uýluk, které
právo
objednatele nebo třetích osob na
stanoáraně pouŽívány, které by jakkoli omezovaly
plněním
SoD.
náhradu škody způsobenézhotovitelem v souvislosti s

6l

7/ Spoluúčastse připouští nejq/še do 5o/o. Povinnost mít uzavřeno pojištěnímůŽe zhotovitel
.írnli i uzavřením více pojistnýóh smluv; povinnost mít uzavřeno pojištění můžezhotovitel splnit
podle SoD vztahuje
ú'ilna neno částečněi'uiavřením pojištěni které se kromě prováděnÍ díla
i k provádění jiných staveb, pokud

jsou splněny ostatní podmÍnky tohoto odstavce'

8/ Kopii pojistné smlouvy ói smluv podle tohoto článku uýše je zhotovitel povinen

předat

objednateli nejpozději při uzavřenÍ SoD.

do 14
9/ PlněnÍ povinnosti mít uzavřeno pojištění zhotovitel doloŽÍ objednateli vŽdy nejpozději
plní
svou
k|enými
jne
pojístných
smluv,
podle
z
kterékoli
lhůty splatnosti pojisinéno
Ji'c, óo.
přÍslušnó
pojistného
na
uhrazenÍ
povinnost mít uzavrená p"iigtení předánÍm kopie dokladu o
pojistné období objodnateli.

jednat v úzké
1ol zhotovitel je povinen při sjednávánÍ vešker,ých pojištění podle tohoto článku
skutečnostech
součinnosti s objectnatetem, průběŽně jej informovat o veškeých důležitých

jeho stanovisko.
týkajících se sjednávání pojištění a vyžádat si k těmto skutečnostem

)fflll. JEDNÁNí A KoMuNlKAcE SMLUVNÍCH STRAN
povinnosti, která
TDs, AD a Ko-BoZP jsou oprávněni vykonávatJménem objednatele pÉvaa
záleŽitostÍ
určitou
s
v
jsou jim Whrazena, bei onleou na to, zda to tyto oP vyslovně souvislosti
povinnosti
práva
a
veškerá
Pro vylouóení pochybnostÍje objednatel vždy oprávněn vykonat

V

'uaoí.prostrádnicfu-rrnn oóu uu"á"nýcn v SoD; jednání objednatele má vŽdy přednost před
sam
jednáním TDs, AD a KGBoZP. objeánatelje oprávněn s okamŽitou účinnostÍomezit nabo rozši?it
'pověřenÍ
a
TDs, AD a Ko-BOZP písámným oznámením nebo statutárnÍm orgánem objednatele
doručeným zhotoviteli,

je v souvislosti
2/ Smluvní stÍany si při uzavřenÍ smlouvy předají seznam veškených osob, u nichŽ
jejich
kontaktní údaje, včetně veškených
s plněnÍm SoD žádoucí,aby druhá smluvnístrana měla
pověřených pracovníxůobi"dnut"lu a veškeých pověřených pracovnÍkůzhotovitele. Předaný
adresu
...nu'- bude uvádět zejména jméno a přfimení, funkci ve vztahu k plnění SOD,telefonu'
mobilního
a
pokud
mají
takovou
linky,
přímé
telefonní
óevné
óiacoviště, číslo
á elektronickou poštovní adresu. Tyto údaje budou uvedeny také ve stavebním deníku.

3/ Smluvní strany jsou oprávněny kdykoli, s okamžitou účinností,změnit osoby a údaje uvedené
zbytečného
v seznamu osob a takové změnb písemně informovat druhou smluvnÍ stranu bez
odkladu, nejpozději do pěti dnů od jejího vzniku.

předpokládaná SoD mezi smluvními stranami ií mezi některou ze smluvnÍch
stran a třetÍ osobou ibez ohledu, zda se jedná o oznámení' vyrozumění, informaci, vyjádřent'
souhlas, sdělení či o jiný druh komunikace) musÍ být provedena písemně, kde tato smlouva tak
jinak, můžebýt
stanoví. Pokud jeonotiúa ustanovení SoD nevymezují prostředky komunikace
poštou,
doporučenou
písemná komunikace doruěena adresátovi osobně nebo zaslána kuýem,
jmónem
faxem nebo e'mailem' Písemná komunikace musí být podepsana osobou nebo označena
osoby, která ji odesÍlá, a musí bfi učiněna v ěeském jazyce.

4/ Komunikace

5/ Nestanoví-li soD v určitémpřípadě jinak nebo nedohodnouji se smluvní strany jinak, musí b;ýt
p:rsemná komunikace směrována na adresy uvedené v záhlaví SoD. Změny doruěovacích údajů

26

Příloha č' 1Smlouvy o di1o

musí byt oznámeny druhé smluvnístraně písemně bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 dnů

od jejich vzniku.

i

]

6/ PotvrzenÍ adresáta o přUetína opisu nebo stejnopisu písemné komunikace prokazuje doručení
takové písemnékomuníkace. AniŽ by tím byla dotčena kogentní ustanovení právních předpisů,
neprokáŽe-li adresát opak, má se za to, že za dŮkaz o doručenípísemnékomunikace se považuje:
a) potvrzení adresáta o přUetí zásilky nebo poznámce kurýra o odmítnutípřUetÍ zásilky
adresátem v záznamech kunýra, v případě zaslání kurýrem,
b) potvrzení adresáta o přUetí zásílky na poštovnÍ doručence nebo poznámka pošty
o odmÍtnutí přijetÍ zásilky adresátem nebo o neúspěšnémpokusu doručit zásilku
adresátovi, v přÍpadě zaslání doporučenou poštou,
c) zpráva o bezchybném přenosu celé faxové zprávy vytvořená faxem odesilatele, v případě
zaslání faxem, ledaže adresát do 10:00 následujícího pracovního dne pÍsemně
informoval odesilatele o tom, Že oznámení nebylo čitelné,v případě zaslání faxem
d) e-mailová zpráva, jejíŽ přijetíje potvrzené písemně adresátem
V

ostatním

se podpůrně uŽijÍ ustanovení občanskéhosoudního řádu

právnickým osobám.

upravujícÍ doručování

XlX. UKoNČeruíSMLoUVY, oDsToUPENí
7/ Pro případ ukončeníSoD se smluvní strany zavazujÍ nejprve vyvinout veškerou rozumnou
součínnostk ukončenísmlouvy dohodou, včetně nároků obou smluvních stran s tím souvisejících.
2/ objednatel nebo zhotovitel je oprávněn odstoupit od

smlouvy, jestliŽe okolnosti vyššímoci u

druhé smluvnÍ strany trvají déle neŽ tň měsíce, a to podle své volby částečněnebo úplně.

3/ JestliŽe Zhotovitel neplní nebo nesplní některou povinnost podle SoD nebo těchto oP, můŽe
objednatel oznámením vyzvat zhotovitele, aby opominutí uvedl do pořádku a napravil je ve
stanovené přiměřené lhůtě. objednatelje mímo případy dle $ 2002 odst. 1 občanskéhozákoníku
oprávněn odstoupit od SoD v následujících případech:
a) zhotovitel ve své nabídce uvedl nesprávné nebo neplatné informace, na základě kteých
mu byla přidělena zaházha;

b) zhotovítel přes upozornění objednatele opakovaně provede některou část díla V rozporu
s předanou dokumentacÍ, pokyny objednatele vydanými v souladu s touto smlouvou
nebo závaznými podklady dÍla;

c) zhotovitel se dostane do prodlenÍ přesahujícího 60 dní s předáním díla objednateli,
přičemŽ za den předánÍ díla objednateli se povaŽuje den potvrzení protokolu o předání
díla;

!

i
i

,,

d) zhotovitel se dostane do prodlení s dokončenímněkterého z milnků dle čl. lll. soD
přesahujícÍho g0 dní přÍčemŽ za den dokončení příslušnéhouzlového bodu se povaŽuje
den potvrzení příslušnéhozápisu o dokončení uzlového bodu;
e) zhotovitel opustí dÍlo nebo jinak projevuje úmysl nepokračovat v řádné realizaci předmětu
díla a,/nebo v plněnísvých povinností podle SoD nebo OP;
f) zhotovítel pouŽije pro plněníSoD poddodavatele v rozporu oP;
g) hrubě nebo opakovaně nekvalitnÍho plněnÍ zhotovitele, na néžby| zhotovitel
objednatelem upozorněn a nezjednal nápravu;
h) realizace díla pracovníky, kteří nemají povolení k pobytu na územíČR a pracovní povolenÍ
pro místo prováděnÍ díla;
i) hrubé nebo opakované porušení předpisů BozP, Po a oŽP, na něŽ byl zhotovitel
objednatelem upozorněn a nezjednal nápravu;
j) opakované (minimálně dvakrát) porušenÍpovinností vypl]ývajících z ustanovenÍ SOD nebo
OP;
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likvidace
k) v případě zahájení insolveněního řízeníproti zhotoviteli, rozhodnutÍ o vstupu do
zhotovitele;

l) v případě prodlení se splněním povinnosti zhotovitele předloŽit objednateli kteroukoliv
dnů.
bankovní záruku nebo předloŽit pojistnou smlouvu podle SoD nebo oP delšínež 10

poskytnuta
4/ objednatel má rovněŽ právo na odstoupení od SoD v případě, Že projektu nebude
nebo bucle zrušena, resp' sttíŽena přislÍbená podpora dotačníchprostředkŮ.

její části
5/ Zhotovitelje oprávněn od SoD odstoupit pro případ prodlení s úhradou ceny dÍla nobo
ze strany objednatele o více neŽ 9o dní'

6/ odstoupení od smlouvy je účinnéokamžikem doručenÍpÍsemného oznámení
uváděj ícího

7/

d

o odstoupení

ůvod odstou pen í d ruh é sm l uvn í stra ně'

Poté, co oznámení

o odstoupení ze strany objednatele vstoupilo vplatnost, se

veš]<eré

nesptatíé pohledávky objednatele vůčizhotoviteli stávajÍ splatnými. Dále můŽe objednatel
odmítnout dalšíplatby zhotoviteli, dokud nejsou:
a) stanoveny ceny provedených prací, jejich dokončenía odstranění všech vad, škody
zóůsooené á,ozoenn' při dokbnčenífisou_li) a všechny dalšínáklady způsobenéobjednateli
Postupem dle SOD a 0P, a/nebo

x#r:ť**[ďtx*miltr.;;
w*i*,n***:"'***:ůiÍ'ffi
ztráty, škody a mimořádné výdaje vyplatí
tyto
za všechny
'.ml;r,ll;'l*n"n,:íilí:'

8/ UstanovenÍmi výše uvedených odstavců tohoto článku nejsou dotčena práva smluvních stran
platnými právními předpisy.
odstoupit od SoD í o"sí"n přípaoecn předvÍdaných touto smlouvou či
povinen zhotoviteli
9/ V případě odstoupení kterékoli smluvní strany od smlouvy nenÍ obJodnatel
(věetně veškeďch
plněnÍ
jiŽ
SOD
obdrŽená v rámci
Vracet jíŽ provedenou stavbu anijiná plněnÍ
předá zhotovitel
po
smlouvy
odstoupení od
ooxuméntl a elektronicr<ýctr mooi|. Neprodleně
plněnÍSoD
jen
do Účinnosti
rámci
částečně)v
objectnateliveškerá datšÍ itnění jiŽ zhotovená (byť
odstoupení (Včetně veške4ých dokumentů a elektroníckých módií). odstoupil_li od smlouvy
jiŽ provedeného
zhotoviiel zdůvodu na straně objednatele, má zhotovitel právo na uhrazeníceny
plněnÍ; pokud bylo urěité plněni zhotovitelem provedeno pouze částečně,určícenu náležeiÍcí
zhotoviteli objejnatelem určený znalec. odstoupil-li od smlouvy objednatel z důvodu na straně
zhotovitele, jó zhotovitel poviňen vrátit objednateli jiŽ uhrazené ceny plnění spo|u s úroky
určenými poáte oueanského zákoníku a objednatelje povinen zhotovite]i uhradit náklady účelně
pracemi v rámci plněnÍ SoD; pro
wnatóžené Zhotovitelem v souvislosti s dosud provedenými
vyloučenípochybností nemá zhotovitel vtakovém případě právo na úhradu svých nákladů
spojených s ukóněenÍm svých ěinností, vyklizením staveniště ani jiných nákladů spojených s
odstoupením objednatele od smlouvy.

10/ Strana;na jejížstraně vznikl důvod k-odstoupenÍ od smlouvy-a to v případě odstoupenÍ
jí
objednatelem z di]vodu na straně zhotovitele, uhradí druhé straně škody způsobené
odstoupením od smlouvy, včetně vÍcenákladů vynaloŽených na dokončenÍplnění podle SoD a na
náhradl škod vznik$óh prodlouŽením lhůt na dokončeníplnění v případě odstoupení
objednatelem z důvodu na straně zhotovitele.

t1./ v případě odstoupení kterékoli smluvnÍ strany od smlouvy je zhotovitel povinen vyklidit
staveništéve lhůtě nejpozději 14 dnů od odstoupenÍ od smlouvy. V případě, Že zhotovitel v této
lhůtě staveniště nevyklidÍ, je objednatel oprávněn provést nebo zajistit jeho vyklizení na náklady
zhotovítele'
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t2/ v přÍpadě odstoupení kterékoli smluvní strany od smlouvy zaháiÍ smluvnÍ strany inventuru
předmětu pinění ve lhůtě nejpozději tří pracovních dnů od odstoupeňí od smlouvy' přÍpadě,
V
Že

zhotovitel neposkytne objednateli potřebnou součinnost, provede inventuru předmětu plnění
objednatel a znalec jmenovaný objednatelem. Náklady na činnost znalce nese V tomto případě

l
l

l
I
1

zhotovitel.

13/ odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na zaplacenÍ smluvní pokuty, nároku na náhradu
škody vzniklé porušením smlouvy, práv objednatele ze záruk zhotovitele za jakost včetně
podmínek stanovených pro odstranění záručnÍch vad ani závazku mlčenlivosti zňotovitele,
ani
dalšÍchpráv a povinností, z jejichŽ povahy plyne, že majítrvat i po ukončenÍsmlouvy.

1

I
I

I

14l Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od části plnění, pokud se důvod odstoupenÍ týká jen
částidíla.

t

15/ V případě předčasného ukončeníS0D je zhotovitel povinen poskytnout objednateli bezplatně
nezbytnou součinnost ktomu, aby objednateli nevznikla škoda vdůsledku ukončeníprací

,

zhotovitelem.

l
i
j

,

XX. FINANČNíznnunn

Í
I

I
t

I/ Zhotovitel se zavazuje objednateli poskytnout dle níŽe uvedených podmÍnek finančnízáruku
podle 52029 občanského zákonÍku (dále jen ,,bankovní záruka"), poskfinutou bankou, zahraniční

bankou nebo spořitelním a úvěrovým druŽstvem (dále jen ,,banka") za dodrŽení smluvních
podmÍnek, kvality a termínůprovedení díla, pokud se smluvní strany nedohodnou ve smlouvě
o
dílo jinak.

2/ Vystavení bankovní záruky doložízhotovitel objednateli originálem záručnílistiny vystavené

bankou s platným povolenÍm působit v Českérepublice jako baňka ve prospěch objeónatele jako
vylučně oprávněného. Bankovní záruka musí biýt v}4stavena jako neodvolatelná a bezpodmÍne-čná,
přičemŽ banka se zaváŽe k plnění bez námitek a na první výzvu objednatele. Bankovní záruka se
řídÍ příslušnými ustanoveními občanskéhozákoníku a musí splňovat tyto podmínky:

a) banka se v bankovní záruce zaručíza zhotovitele aŽ do vyše 307o

Z ceny díla uvedené v
soD,
b) bankovní záruka bude platná a účinná po dobu provádění dÍla alespoň do dne podpisu
protokolu o odstraněnÍ poslední vady díla, uvedené v protokolu o předánÍ kompletního

dÍla a v kolaudačním souhlasu;

c) ZáruRa za provedení díla kryje finančnínároky objednatele za zhotovitelem, vzniklé
objednateli z důvodůporušenípovinnosti zhotovítele týkajících se řádného provedenÍ

dÍla v kvalitě a smluvené lhůtě, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí písemnévýzvě
objednatele v poskytnuté příměřené lhůtě anebo v případě prokázané škody způsobené
zhotovitelem. Záruka za provedení ctíla zajišťuje splnění povinností zhotovitele dle této
SoD nebo oP, předevšÍm pak:

Í

i

ť
,

r
o

e
r

povinnost udržovat záruku za provedení díla ve stanovené rnýěi a stanoveným
způsobem;
povinnost zaplatit objednateli částku, jejíŽ splatnost vznikla die SoD nebo oP,
zejména povinnost zaplatit smluvní pokutu nebo náhradu škody, zejména v případě,
kdy z důvodu na straně zhotovitele vznikne objednateli povinnost vrátit poskytnutou
dotaci, resp. jejÍ část;
povinnost udrŽovat pojištění v souladu s SoD nebo oP;
povinnost provádět dílo řádně, za podmínek sjednaných soD nebo oP; za porušení
povinnosti řádně provádět dílo v souladu s SOD nebo oP se povaŽuje zejména
prodlení se splněnÍm lhůty pro dokončení, dodržování závazných milníků dló soD
nebo oP a platného Harmonogramu postupu prací;
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o

povinnost odstranit vadu (poškozenÍ) dle podmínek SoD nebo oP, povinnost
uspokojit dalšínároky objednatele ztitulu odpovědnosti za vady vsouladu s SoD
nebo 0P.

3/ Bankovní garanci (originál

záruč,nílistiny) předloŽí zhotovitel objednatelí ke

dni

uzavřenÍ

o
Smlouvy o dílo Na základé písemné žádosti zhotovítele, předloŽené ke dni uzavření Smlouvy
než
ke
dilo, múŽe objednatel stanovit lhŮtu pro předloŽenÍ bankovnÍ garance delšÍ,ne však delšÍ
je objednatel
dni předání á převzetÍ prvního stavenlště. V přÍpadě nesplnění této povinnosti

oprávněn od Smlouvy o dÍlo odstoupit již bez dalšÍho'

objednatelem uvolněna do pěti (5) pracovních dnů po podpisu
piotokolu o odstranění posleáních vad či nedodělků uvedených V protokolu o předání díla
pokutu či
bnjednateti nebo v kolaudačním souhlasu a po úhradě uplatněných nároků na smluvnÍ

4/ Bankovní záruka bude
náhradu škody.

vyuŽÍt prostředků z bankovních záru( ve qýši, která odpovídá Výši
jakéhokoli
nesplněného závazhu zhotovitele vůčiobjeanateli, nákladů
pokuty,
ubntn-ene smluvnÍ
touto
způsobených plněním zhotovitele v rozporu
škod
nezbytných k odstraněni vad dí|a,

5/ Objednatel je oprávněn

s

náhradě
smlouvóu, nebo jakékoli částce, která podle mÍněnÍ objednatele důvodně odpovídá
vadného plnění zhotovitele.

6/ Před uplatněním plnění bankovnÍ záruky oznámí objednatel pÍsemně zhotoviteli výši plnění,
které bude objednatel od banky poŽadovat.

před
Pokud by kdykoliv v průběhu provádění dÍla měla byt bankovní záruka ukončena
sianoveným ánem nebo pokud dojde před tímto dnem k vyěerpánÍ bankovnÍ záruky,je zhotovitel
povinen ňejpozději třicet i3o) onů břeo dnem jejího ukončenÍ, nebo nejpozději do deseti (10) dnů
boj"jrno vyeerpánr preoat objednateli novou bankovní záruku, vystavenou za podmínek
prodloužení úěinnosti původně
stanóvenycir SoD ne'bo oP, ne-bo písemné prohlášení banky o
záruka musí být účinná
prodloužená
bankovní
nebo
w.táu"né bankovnÍ záru4y. Tato nová
podle tohoto článku a
jejího
trvání
doby
závazné
jednoho
konce
ioku nebo do
alespoň po dobu
použije se na nÍ ustanovení tohoto odstavce-

T/

jiného nároku
Zhotovitel není oprávněn se domáhat náhrady škody ani jakéhokolív
provádění
nebo na rýskyt
díla
v
pokud
na
byl
závady
pio neoprávněné ěerpání bankovní záruky,
a tyto vady
upozorněn
záruky,
vad nebo záručníchvad díla, které byly důvodem čerpáníbankovní
nedohodljinak'
bezodkladně neodstranil nebo neprokáza|,Že nenastaly, nebo se s objednatelem

8/

9/ V případě předčasného ukončeníSOD vrátí objednatel zhotoviteli záruónÍ listiny po řádném
splnění všech povinností Zhotovítele vyplývajÍcÍch ze závazných předpisů a ze smluvní
dbkumentace, které s ohledem na jejich charakter předčasným ukončenímSoD nezaniknou'

1Ol Zhotovitel na Vlastní náklady zajistí splnění svých závazkŮ vyplývajícíchz odpovědnosti za

vaáy oíla zárukou za odstraněnÍ vad v záručnídobě ve výši 30% z skutečné ceny díla. Zhotovitel
preáá oojeonateli listinu záruky za odstranění vad v záručnÍdobě do doby před vydánÍm protokolu
o převzeií díla. Subje6em vysiavujícÍm listinu záruky za odstranění vad díla v záručnÍ době bude
plném rozsahu.
banka. gbjednatel je oprávňěn čerpat záruku za odstranění vad v záručnídobě v
záruku tak,
novou
poskytnout
objednateli
dnů
povinen
7
do
V případě čerpání iáruxy 1e zhotovitel
ustanoveními
s
v
souladu
v
záruění
době
vad
za
odstranění
aby splnil povinnost uorzóvat záruku
SoD nebo OP. objednatel vrátí zhotoviteli listinu záruky za odstranění vad v záručnídobě do 30
dnů poté, co zhotovitel prokazatelně splnil veškerésvé závazky vyplývajÍcí z odpovědnosti za

odstraněnÍvad díla v záručnídobě

.
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XXl. oPATŘeruí oBJEDNATELE V pŘípnoĚ
NEPLNĚNí snnlouw zE STRANY zHoToVlTELE
1'/ objednatel je oprávněn zasáhnout při neplnění ujednání SoD nebo oP zhotovitelem, a to na
náklady zhotovitele. Rozumí se tím především, že můŽe sám nebo prostřednictvím třetí osoby
zrealizovat některé části díla, práce vedlejší a pomocné, úklidy, bezpečnostníopatření apod', a tó
zvláště v těchto případech:
a) zhotovitel je v prodlení delšímneŽ 30 dní oproti schválenému harmonogramu pracÍ a
opatřenÍ, která zhotovitel na výzvu objednatele ve stavebním deníku navrhl, nevedou k
odstranění prodleni
b) nedochází k pravidelnému (minimálně 1x týdně) úklidu staveniŠtě, čiodstraňovánÍ
odpadů vzniklých činnostízhotovitele, a to ani v dodatečné lhůtě stanovené zápisem
objednatele ve stavebnÍm denku.

c) přes písemné upozorněnÍ objednatele ve stavebním deníku nejsou ze strany zhotovitele
na stavbě dodrŽovány zejména (níkoliv ýlučně) předpisy BazP, Po a oŽP,
d) prováděné konstrukce či ostatnÍ součásti díla nejsou ani po výzvě objednatele
ve stavebním deníku uváděny v dohodnutých termínech do souladu s požadavky na
kva litu provedení díla.

,t

2/ Ta(ovýmto zásahem do díla zhotovitele, provedeným objednatelem nebo třetí osobou na
základě pokynu objednatele, nenÍ dotčena povinnost zhotovitele dokončit dÍlo včas, v předepsané
kvalitě a se všemi náležitostmi a postíhy v případě nesplnění těchto povinností v souladu se
smlouvou o dílo' Rovněž nezaniká ani záruka zhotovitele za jakost díla jako celku, resp. jeho
odpovědnost za vady díla jako celku' ani nejsou jakékoliv jeho závazky a povinnosti vypl1ývajíóí ze
SoD dotčeny, ani se jich nemůŽe zhotovitel vzdát či jinak se z nich vyvázat, coŽ v plném rozsahu
platí i o jakýchkoliv dÍlčíchzávazcích a povinnostech zhotovitele v tomto ohledu.
3/

Pokud zhotovitel nebyl schopen včasnéhonebo kvalitnÍho plnění díla nebo jeho části a tyto
práce, dodávky a výkony provedl nebo přispěl k jejich splnění objednatel, je objednatel oprávněn s
tÍm spojené náklady po jejich vyčísleníčerpat z bankovní záruhy nebo íjednostranně započístna
splatné či nesplatné pohledávky zhotovitele věetně smluvních pozastávek.

ž

XXll.VYŠŠí
tvtoc

I/ KaŽdé prodlení při provádění smlouvy kteroukoliv stranou nebude neplněnÍm závazku anÍ
nebude důvodem k vyrovnání škod kteroukoliv stranou, jestliŽe takovéto zdrŽení nebo neplnění je
způsobeno okolnostmi ve smyslu s 2913 odst. 2 občanského zákoníku. odpovědnost však
nevylučuje překáŽka, která vznikla v době, kdy povinná strana byla jiŽ v prodlenÍ s plněním své
povinnosti, nebo vznikla v důsledku z jejích hospodářských poměrů'
2/ Za okolnosti vyššímoci se

povaŽují takové mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné
překáŽky vzniklé nezávisle na vůli té smluvní strany, která se jich dovolává, a které při uzavÍr.ání
smlouvy nemohla předvÍdat, a které jí brání, aby splnila své smluvnÍ povinnosti, jako např. válka,

Živelné katastrofy, generálnÍ stávky apod' Za okolnosti vyššímoci se naproti tomu nepovaŽují
zpoŽdění dodávek poddodavatelů, výpadky médiíapod.

i
I

1'

i

3/ Strana, která se dovolává vyššÍmoci je povinna neprodleně,

nejpozději však do tří (3)
kalendářních dnů clruhou stranu vyrozumět o vzniku okolnostívyššímoci a takovou zprávu ihned
písemně potvrdit' Stejným způsobem vyrozumí druhou smluvní stranu o ukončeníokolností vyšší
moci' Na poŽádání předložísmluvní strana, která se dovolává vyššímoci, věrohodný důkaz o této

skutečnosti'
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4/ Po1ud trvánÍzásahu či okolnosti vyššímocí nepřesáhne, byť přerušováno, vsouhrnu tň (3)
ňě.íc", plnění SoD bude prodlouŽeňo o dobu trvání takového zásahu. Pokud toto trvání
přesáhne, byt přerušováno, v souhrnu tři (3) měsíce, situace se bude řešit vzájemnou dohodou
mezi smluvníml stranami.

právo
5/ V případě, Že stav vyššÍmoci bude trvat déle neŽ tři (3) měsíce, má druhá strana
odstoupit od smlouvY.

)c(ll. ŘíoícíPRÁVo, sPoRY, soUDY
NenÉli ve smlouvě stanoveno jinak, platí pro právní vztahy mezi smluvnÍmi stranami
ustanovenÍ zá kona é. 89/ 2oL2 Sb., obča nského zá kon íku'

V

otázky, zda je dílo provedeno vsouladu stechnickými podmínkami a
podklady díla, budou obě
táchnichými specifikacemi staňovenými smlouvou, anebo závaznými
práce
strany rgspektovat stsnovlsko nezávislsh institucÍ, kterými bu'dou oblastní inapektorát
zkušebRy'
nezávislé tuzatnek*
iórpl u íeónnroltá inopgkce Českér*puňtihy tfišR),.přÍpadně další
právních předpisů, směrnic a
působnosti
dle
j"jicr'
příslůšnostiá
oborů
pborc
znalci ěíoÍganizace
nařízeníptátnýcn v českérepublice, na nichž se strany dohodnou.

2/ YpÍípadě rozhodnutÍ

3/ Zhotovitel prohlašuje, Že zařízenÍ nebo jeho části, které je součástídíla, nevykazuje Žádné
neporušuje práva třetích stran'
ň'.t'-ntŇe nebo jiné órávní vady, je patentově bez závad a
vzniknou
2hotouit"| prohlašuje, Že uhradi objednatelí veškeré náklady a škody, které mu
díla dle SoD'
v případě, z'e tretí stiana uplatní vůčióbjednateli nároky z právních vad tlýkajícíchse

poxuo tuto skutečnost oznámí objednátel zhotoviteli bez zbytečnéhoodkladu poté, co se o ní
dozví.

4/ Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli jakékoli výlohy' a škody v případě, že budou vůči
provozních
o'ojeonateti uplatněný ititutu užíván? dodaného zařízení v Českérepublice anebo
próopisů před'aných ihotovitelem vrámci plněníSoD nebo ztituluJÍných právních vad díla nebo
jeho'části. Jestliie budou vůěíobjednatelitřetÍmi stranami uplatněna jakákoli práva vsouvislosti
i dílem, poskytne zhotovitel objednatelí při projednávání takových záleŽitostí na vlastní náklad
veškerou podporu a součinnost.

xXlV. osoBNí ÚoruE

V

Objednatel i zhotovitel berou na vědomí, Že Raždý z nich můžev roli správce zpracovávat

wstupujících na straně druhé smluvní strany (identifikační a
kontaktní úáaje, pracovnÍ či korporátní za?azení a záznamy komunikace) a případně dalšÍchosob
zapojených na plnění SoD jakoŽto subjektů údajů,8 to přo náoledujíoÍ účoly:
a) uzavřenÍ a plnění smluv s dodavateli a smluvnÍmi partnery;
b) vnitřní administrativní potřeby, evldence a statistika;
c) ochrana majetku a osob správce;
d)ochrana práv a právních nároků správce;
e) pl něn Í obecných zá konných povin ností správce.

o!"ň'i ůoáje tvzicxých osob

2/ Právnímizáklady

pro zpracování osobních údajůdle výše uvedených účelůjsou:

a) oprávněňý zájem správce na uzavření smluv a plnění uzavřených smluv (pro účelodst.
1,/ pÍsm. a) výše)

bi oprávněni ra"^ správce na evidenci uzavřených smluv a na tvorbě statistik a evidencÍ
pÍsm. b) výše), ochraně jeho majetku, zaměstnanců a třetích
správce (pro úč-elodst.

ý
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osob (pro účelodst. ý písm. c)výše), ochraně právních nároků správce (pro účelodst.
pÍsm. d)Wše)
c) plnění právních povinnostísprávce, zejména z oblasti daňové a účetní(proúčelodst.
písm. e)qýše)

1,z

1,/

;

osobní údaje budou zpracovávány pro účeldleodst. 1,z písm. a) rnýše po dobu účinnosti SoD a
oP, pro účelydle odst. V písm' a) aŽ písm. d) výše po dobu trvání promlčecÍ doby, včetně doby
pokýajícíjejí případné stavení či přerušení, typicky však ne déle neŽ 16 let po ukončení
účinnostiSmlouvy a pro účeldle odst. V písm. e) uýše po dobu plnění příslušných zákonných
3,/

',

!

povinností.

4/ Subjekty údajůjsou v případech stanovených právními předpisy oprávněny:
a) požadovat přÍstup k osobnÍm údajům;
b) poŽadovat opravu, doplněníčivýmaz osobnÍch údajů;
c) poŽa dovat vysvětlen í zpracová n í oso bn ích údaj ů ;
d) vznést námitku proti zpracovánÍ osobních údajů;a

e) využítpráva podat stíŽnost proti zpracování osobních údajůt< Úřaou pro ochranu
osobních údajů.

5/ Smluvní strany se zavazď1í informovat subjekty údajůvystupujícíči zapojené do plnění SoD na
jejich straně o zpracování jejich osobnÍch údajůdle této kapitoly. Detailní informace o zpracování
osobních údajůdle tohoto článku jsou dostupné u SmluvnÍ strany vystupujÍcÍ jako správce.
Veškerá práva lze uplatnit prostřednictvím kontaktů Smluvních stran uvedených v SoD, anebo
jiným, později sděleným, způsobem,

6/

Aniž by tím byla dotčena jiná ustanovení této kapitoly, SmluvnÍ strany se zavazujÍ chránit
rovněž veškeréosobnÍ údaje osob nespadajÍcích do kategorií specifikovaných v čl' t/. v16e, se
ktenými se v rámci výkonu práv a/nebo plnění povinností dle této SoD seznámr, a zavazují se o
těchto osobních údajÍch zachovávat mlčenlivost a plnit ve vztahu k nim všechny povinnosti
vyplývající z právních předpisů na ochranu osobnÍch údajů.V případě, že by při plnění této SoD
mělo docházet ke zpracování osobnÍch údajůjednou Smluvní stranou jakoŽto zpracovatelem pro
druhou Smluvní stranu jako správce, zavazují se Smluvní strany na Žádost kterékoli z nich uzavřÍt
smlouvu o zpracovánÍ osobních údajův podobě samostatné smlouvy či doloŽky ve formě dodatku
ke SoD, a to se všemi náležitostmi vyŽadovanými právnímí předpisy.

rc<v.

znvĚR EČNÁ USTANoVEN

í

1rz Smluvní strany se zavazujÍ řešit vzniklé spory dohodou. Každá ze smluvních stran je povinna
do 10ti dnů od pÍsemné výzvy druhé strany zúčastnitse smírrčÍhojednánÍ.

2/ Všechny závazky, ujednání, povinnosti a práva vyplývajÍcí ze SoD, jakoŽ i těchto Podmínek se
budou vztahovat a budou závazné i pro právní zástupce, právnÍ nástupce a postupníky zde
uvedených stran jako pro strany samé a všude, kde se tato smlouvy zmiňuje o kterékoliv ze stran,
bude toto platit í pro právní zástupce, právní nástupce a postupníky takové strany jako by šlo o ně
samé. Zhotovitel není oprávněn převést práva a závazhy vyplývajÍcÍze SoD na třetÍ stranu bez
předchozího písem ného souhlasu objednatele'

3/ V případě, Že některé ustanovení těchto 0P je nebo se stane neplatným, neúčinnýmnebo

1
1

neproveditelným, nebude tímto v ostatnÍm dotčena platnost, účinnosta proveditelnost těchto oP.
Namísto tohoto neplatného, neúčinnéhonebo neproveditelného ustanovení platÍ takové účinné,
platné nebo proveditelné ustanovení, které nejblížeodpovídá hospodářskému účeluneplatného,
neúěinnéhonebo neproveditelného ustanovení. V případě, Že se v Podmínkách vyskytne mezera V
úpravě, platí úprava, kterou by strany při znalosti tohoto nedostatku zvolily.
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ujednáno jinak, pak opomene-li objednatel
jakákoli
plnění, která mu příslušípodle SoD nebo
jakákoli
práva,
vyŽadovat
nebo
kdykoli uplatnit
předpisů,
právnÍch
neznamená to, Že se takowch práv
podle
obecně závaznýcn
OP, případně

4/ Pokud nenívSoD nebo oP prokonkrétnípřÍpad
vzdal.

5,/ Pokud není ve SoD nebo oP pro konkrétnípřÍpad ujednáno jinak, pak jakékoli nároky
smluvni'ctr stran musí být uplatněny pÍgomně doporučeným dopisem. Za datum uplatněnÍ nároku
platÍ datu m razítka podacího poštovn Ího ú řa d u'

6/ Smluvní strany se dohodly, Že v souladu s ustanovením $630 odst. 1 občanskéhozákonku
prodlužují promlěecí dobu nároků vzešlých ze SoD a/nebo oP na dobu 10 (deseti) let.

jakákoliv práva
7/ Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení SoD a oP byla
či zvyltlostí
pÍaxe
mezi
stranami
zavedené
a povinnosti dovozovány ooiavaoní či budoucí
je ve
plnění
ledaŽe
předmětu
smlouvy,
této
zaóhovávaných obecně či v odvětví týkajícím se
vědomy
potvrzujÍ,
nejsou
Že
sí
jinak'
si
strany
Vedle shora uvedeného
smlouvě výslovně sjednáno
žádných dosud mezi nim i zavedených obchodních zvyklostí ěi praxe.

i

8/ Smluvní strany se dohodly, že závazei zaplatit smluvní pokutu nevylučuje právo na náhradu
škody ve rnýši, v jaké převyšuje smluvnÍ pokutu.
9/ V přÍpadě, kdy bude smluvní pokuta snížená soudem, zůstává zachováno právo na náhradu
ší<odyve výši, v jaxe škoda převyšuje částku urěenou soudem jako přiměřenou a to bez

jakéhokoliv dalšÍho omezení.

1Ol Pokud jakýkoliv právnÍ předpis stanoví pokutu (penále) pro porušenísmluvní povinnostÍ

(káykoliv bě-hem trvání SoD), pak nebude takorným nárokem nijak dotčeno právo na náhradu
škody ve výši, v jaké převyšuje penále stanovené zákonem.

1V

Odlišně od zákona si smluvní strany ujednávají, Že plněnÍ zhotovitele nemůŽe být odepřeno,
ani kdyŽ budou splněny podmínky s 1912 odst. 1občanskéhozákonÍku.
gvým podpisem smlouvy o dÍlo obě smluvní strany stvrzujÍ, že se seznámily s celým obsahem
smlouvy o dílo a obchodních podmínek Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. ze dne 1. 9. 2019'

L2/

které jšou nedílnou součástÍsmlouvy o dílo včetně jejich příloh a nemají pochybnosti o rnýkladu

jejÍho znění a uzavírajísmlouvu o dílo na základě svobodné vůle.

4.?.

tare

V Pard ubicích ................. ....:...,....:.J.... -'.
Za objednatele:

lng. Martin

předseda představenstva
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
B1'.\

t6

34
8,

PřÍloha č. 1Smloulry o dílo

Sqým niŽe uvedeným podpisem potwzujl' že jsem
obchodnÍm i podm ínkami:
za zhotovitele:

-[

-03-

?0?0

ilm0$Hrodeckó
Fardubice
545
533 52 PoídubÍce

lé!27623934

o

lng. Rostisl"av Šindl'er
předseda představenstva
MIROS Pardubice a.s.

35

se pečlivéseznámil

s

VÉe uvedenými

pŘíloHn r. z

Harmonogram postupu prací

Smlouva o dílo - Dašice, ul. Hybešova - vodovod

HARMONOGRAM VYSTAVBY
Dašice, ul. Hybešova _ vodovod
INVESTOR

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s

ZHOTOVITEL:

MIROS Pardubice a.s.
Termíny v stavby:

2020

bíézé^

duben
1

5

6

květen
7

9

ceNen

ceryenec

zai

srpen

ién

10

11

P iprď'a staven ště

PfusunsrÉě

- $ -n3-

7!7C

H!RÍ!s Pardubice
Hrodeck

S45

lČ| 275 23

934

533

a.s"

52 pordubtce

3':

12

pŘíLoHn i. g

oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb
(dopl něný položkový rozpočet)

smlouva o dílo _ Dašice, uI' Hybešova - vodovod

REKAPITULACE STAVBY

Kód:
Stavba:

M19/032

Vodovod - ul' Hybešova, Dašice

KSO:
Místo:

CC.CZ:

Dašice

Zadavatel:

Datum:

11.12.2019

lČ:

6010863'l

DlČ:

c260108631

Uchazeč:

lČ:
DlČ:

27523934

Projektant:

lČ:

60113111

DlČ:

cz60t13111

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

MIROS Pardubice a.s.
Multiaqua s.r.o.

Zpracovatel:

c227523934

lČ:

Roman Bárta

DlČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven- s vyuŽitím cenové soustavy Úns' PoloŽky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava'
označeny popisem 'cs ÚRs'a Úrovní příslušného kalendářnÍho pololetí. VeškerédalšíinÍormace vymezujiói popis a podmínky použitÍ těchto
položek z cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na Www.cs_urs.cz, sekce
cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

4 038 755,78

Sazba daně
DPH základní
sníŽená

Cena s DPH

Základ daně

2'1,000/o

4 038 755,78

Výše daně
848 í38'7'|

't5,00%

0,00

0,00

v

czK

Zpracovatel

Projektant

I

Datum a oodois:

4 886 894,49

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

-,t
lJchazeč

Objednavatel
I

.J
I

I

-l

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

_t

J
stÍana 1 z 2

Razítko

REKAPITULAoE oBJEKTŮ STAVBY A souPlsŮ PRAGí
Kód:

M19/032

Stavbal

Vodovod - ul' Hybešova, Dašice

Místo:

Dašlce

zedavátel:
Uchazeč:

Datum:

11.12.2019

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Projektant:

Multiaqua s.r.o.

MIROS Pardubice a.s.

Zpracovatel

Roman Bárta
Cena bez DPH

Popis

Kód

Náklady z rozpočtů

0í
02

Vodovod - ul' Hybešova, Dašlce
Vedlejší a ostatni náklady

Strana 2 z 2

[CZK]

Cena s DPH [CZK]

4 038 755,78

4 886 894,49

3 649 755,78

4 416 204,49

389 000,00

470 690,00

KRYoí LlsT soUPlsU PRAGí
Stavba:

Vodovod - ul' HybeŠova, Dašice
Objekt:

01 -Vodovod - ul. Hybešova, Dašice
KSO:
Místo:

CC-CZ:

Dašice

Zadavatel:

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s
Uchazeč:

MIROS Pardubice a.s.
Projektant:
Multiaqua s.r.o
Zpracovatel:

Datum:

11.12.2019

lČ:

601 08631

DlČ:

c26010863'l

lČ:

27523934

DlČ:

cZ'27523934

lČ:

601 131

DlČ:

c260113111

1 1

lČ:

Roman Bárta

DlČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s vyuŽitím Cenové soustavy Úns. rotozky, které pochází z
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava'označeny popisem 'cS ÚRs'
a Úrovní příslušnéhokalendářnÍho pololetí. VeškerédalšÍinformace vymezujícÍ popis
a podmÍnky pouŽití těchto poloŽek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na WWW.cs-urs.cz, sekce Cenové
a technické podmínky.

3 649 755,78

Cena bez DPH

DPH

základní
sníŽená

Základ daně

Sazba daně

3 649 755,78

21 ,000/0

Výše daně
766 448,71

0,00

15,00%

0,00

v

Cena s DPH

4

4',16

204,49

Zpracovatel

Projektant

Datum a podpis

czK

Razítko

Datum a

Uchazeč

Objednavatel

Strana

1

227

Razítko

Datum a

pis

Razítko

Datum a

Stana2z27

Razítko

REKAPITULAcE členĚnísouPlsU pRncí
Stavba:
Vodovod - ul. Hybešova, Dašice
Objekt:

0í _Vodovod _ ul. Hybešova, Dašice

Místo:
Zadavatel;
Uchazeč:
l
I

Dašice

Datum:

11.12.2019

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
MlRoS Pardubice a's.

Projektant:

Multiaqua s.r.o.

Zpracovatel

Roman Bárta

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

I

Náklady ze soupisu prací

3 649 755,78

HsV - Práce a dodávky HSV

3 640 303,78

1 - ZemnÍ práce
I

1

I 404

2-Zakládáni

86 928,02

4 - Vodorovné konstrukce

43 874,96

5 - Komunikace pozemní

31 516,07

8 - Trubní vedení
I

042,71

1 036 910,67

9 - ostatni konstrukce a práce, bourání

42 278,91

997 - Přesun sutě

99 816,02

998 - Přesun hmot

894 936,42

osT - ostatní

I452,00

t

-i
I

.l

I

_i

J
l

J
I
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SOUPIS PRACI
Stavba:
Vodovod - ul. Hybešova, Dašice
Objekt:

01 -Vodovod - ul. Hybešova, Dašice

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč:
pČ Typ

Dašice

Datum;

11.12.2019

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Projektant:

Multiaqua s.r.o

MlRos Pardubice a.s.

Zpracovatel

Roman Bárta

MJ MnoŽství

Popis

Kód

J.cena

[CZK]

Náklady soupisu celkem

o

HSV

o'l

3 649 755,78
3 640 303,78

Práce a dodávky HSV

1 404

ZemnÍ

K 113106í83

1

Rozebrání dlaŽeb vozovek z velkých kostek s loŽem z
kameniva
do 50 m2

PP

Rozébráni dlaŽeb a dílcůVozovek a ploch s přemístěním hmot na
skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naloŽením na dopravní prostředek,
s jakoukoliv Výplní spár slrojně plochyjédnotlivě do 50 m2 z velhých
kostek s ložem z kameniva

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro rozebňnÍ dlažeb a dÍlců včetně odstraněnÍ
lože' 2. ceny nelze použítpro rozebránl dlažeb uložených do
betonového lože nebo do cementové malty, kteÉ se oceňují cenami
prc odstraněnl podkladů nebo krytť! z betonu prcstého souboru cen 1 13
10'7. Pro volbu těchto cen je rozhodující tlouštka bourané dlažby
včetně loŽe nebo podkladu. 3. V cenáeh nejsou započteny náklady na
popř. nutné očištění:a) dlažebních, které se oceňuje cenami souboru
cen 979 07-11 očištěnívybouraných dlažebních kostek části c01, b)
betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic' kteft
se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - ' ' očištěnívybounných
obrubnÍků, knjniků, Clesek nebo dÍlcůěásti c01. 4. Přemistění
vybourané dlažby včetně mateňálu z lože a spár na vzdálenost přP-s 3
m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 vodorcvná doprava suti a
vybouraných hmot.

P

Poznámka k položce:
hmotnost sutě 0,417 um2

m2

Výkres D.1.1.b.2
21,0-1,1
28,0-1,0 ''přípojky

51,100

61,00

71

3 117,10

23,1 00
28,000
51.100

Součet

K 113106187

2

Cena celkem [CZK]

,uo
I

PP

Rozebráni dlaŽeb a dílcůvozovek a ploch s přemístěním hmot na
skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naloŽením na dopravní prostředek,
s iakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 ze zámkové
dlaŽby s loŽem z kameniva

PSC

Poznámka k souboru cen:
1 ' ceny jsou uňeny pro rozebrání dlažeb a dílcůvčetně odstnnění
lože' 2. ceny nelze použÍt prc rozebrání dlažeb uložených do
betonového lože nebo do cementové malty, kteÉ se oceňujÍ cenami
pm odstranění podkladů nebo krvtŮ z betanu prcstého souboru cen 1 13
10-7. Pro volbu těchto cen je rczhodující tlouštka bounné dlažby
včetně lože nebo podkladu' 3' v cenách nejsou započteny náklady na
popř' nutné očiŠtěnÍ:a) dlažebnÍch, iÍelé se ocer)Ule cenami soubotu
cen 979 07-11 očištěnívybouraných dlaŽebních kostek části c01 b)
'
betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo Cllaždic, kteÉ
g79
0 ' - ' ' očištěnÍvybouraných
se oceňuje cenami souboru cen
obrubníků,krajniků, desek nebo dilců části c01. 4. Pbmístění
vybourané dlažby včetně mateiálu z lože a spár na vzdálenost ptrs 3
m se oceňuje cenami souborŮ cen 997 22-1 vodorovná doprava suti a
vybouraných hmot.

P

Poznámka k poloŽce:
hmotnost sutě 0'295 um2

Výkres D.'1.1'b.2
6

3

K

113107322

7 150

odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm
strojně pl do 50 m2
odslranění podkladů nebo krytů strojně plochyjednotlivě do 50 m2

PP

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naloŽením
na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes
100 do 200 mm

stÍana 4 z27

m2

19,250

50,00

962,50

eČTyp

MJ MnoŽství

Popis

Kód

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Prc volbu cen z hlediska množsfuí se uvaŽuje každá souvisle
odstraňovaná plocha ktytu nebo podk!adu stejného druhu samostatně.
odstnňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se
oce ňujÍ každá samostatně' 2. ceny a) -7 1 1 1 až _7 1 1 3, _7 1 51 až 71 53' -721 1 až -7213 a -731 1 až -7313 lze pouŽÍt i pro odstranění
podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky
zpevněných zemin, b) -7121 až 7125, -7161 aŽ -7165, -7221 až'7225
a -7321 až -7325 lze použíti pro odstranění podkladŮ nebo krytů ze
zemin stabilizovaných vápnem, c) _7130 až -7134, _7170 aŽ -7174,
_7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použÍt i pro odstranění dlažeb
uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do
cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem'
3. ceny lze použit i plo odstranéní podkladů nebo krytů opatřených
živičnýmipostňky nebo nátěry' 4. ceny odlišené podle tlouštky (např'
do 100 mm, do 200 mm) jsou uňeny vždy pro celou tloušťku
jednotlivých konstrukcí. 5' v cenách nejsou zapoěteny náklady na
zarovnánl styčných ploch betonových nebo živičnýchpodkladů nebo
krytů, kteÉ se oceňuje cenami souboru cen 919 73- zarovnání styčné
plochy ěásti c 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání
sýčných ploch podkladů nebo krytů se zvláŠťnevykazuje. 6.
Přemístění vybouraného mateiálu většívzdálenost, než je uvedeno, se
oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 vodorovná doprava suti' 7.
Ceny -7 1 4 ., -71 8', -724 . a -734 . nelze použlt pro odstranění
podkladu nebo krytu frézovánÍm.

P

Poznámka k položce:
hmotnost sutě 0,29 um2

J.cena

[CZK]

Cena celkem [CZK]

D.1.1.b.2
17 5-'í 'l "štěrk
u

K 113107324

4

PP

z kameniva

103,00

13 773,57

327,00

2 877,60

odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naloŽením
na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl' vrstvy přes
300 do 400 mm

Poznámka k souboru cen:
1 ' Pro volbu cen z hlediska množsfuí se uvažuje každá souvisle
odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně'
odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se
oceňujÍ každá samostatně' 2. ceny a) _71 1 1 až -71 13, -71 51 až 71 53' -721 1 až -721 3 a -731 1 až -7313 lze použIt i plo odstranění
podkladů nebo krytů ze ště,kopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky
zpevněných zemin, b) _7121 až 7125' _7161 až -7165' -7221 až -7225
a -7321 až -7325 lze použíti prc odstranění podkladů nebo krytů ze
zemin stabilizovaných vápnem, c) -7130 až -7134, _7170 až -7174,
_7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použíti prc odstranění dlažeb

PSC

uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uloŽených do
cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem.
3. ceny lze použíti prc odstranění podkladŮ nebo krytŮ opatbných
živičnýmipostňky nebo nátěry. 4' ceny odlišené podle tlouštky (např'
do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vŽdy prc celou tlouštku
jednotlivých konstrukcl. 5' v cenách nejsou Započteny náklady na
zarovnánÍ sučných ploch betonových nebo živičnýchpodkladů nebo
krytŮ, kterc se oceňuje cenami souboru cen 919 73- zarovnánÍ styčné
plochy části c 01 tohoto cenlku' MnožsfuÍ 9uti zÍskanéze zarovnání
sýěných ploch podkladů nebo kryiŮ se zvlášť nevykazuje. 6.
PbmÍstěnÍ vybouraného mateiálu větŠi vzdálenost, než je uvedeno, se
oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 vodomvná doprava suti' 7.
ceny -7 1 4'' -7 1 8', _724' a -734 . nelze použÍtpto odstraněnl
podkladu nebo krytu frézovéním.

Poznámka

k položce:
hmotnost sutě 0,58 um2

P

Výkres D.1'1'b.2
(1,84+9,5)-1,1 "asfalt
21 ,o-1,1 ''žulová dlažba
6,5*1, 1 "zámková dlažba
Mezisoučet
přípojky
63,0*1,0 "asfalt
28'0-1,0''žulová dlažba
Mezisoučet

12,474
23,1 00

7,150
42,724
63,000
28,000
9í
'000
133 724

součet

5

K 1't3107332

odstranění podkladu z betonu prostého tl 300 mm
strojně pl do 50 m2
odstraněni podkladů nebo krytů stoně plochy jednotlivě do 50 m2

PP

s přemístěním hmot na skládku na vzdáienost do 3 m nebo s naloženim
na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 'l 50 do 300
mm

Slrana 5 227

m2

8.800

PČTyp

MJ MnoŽství

Popis

Kód

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Prc volbu cen z hlediska množsfuíse uvažuje každá souvisle
odstnňovaná plocha klytu nebo podkladu stejného druhu samostatně'
odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vlstvy se
oceňují každá samostatně. 2. ceny a) -71 1 1 aŽ _71 1 3' _71 51 až 71 53' -721 1 až -721 3 a -731 1 až -7313 lze použÍt i prc odstraněnÍ
podkladů nebo krýů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky
zpevněných zemin, b) _7 1 2 1 až 7 1 25, _7 1 6 1 aŽ -7 1 65' -7 221 až -7 225
a -7321 až -7325 lze použíti pro odstranění podkla)lŮ nebo krytů ze
zemin stabilizovaných vápnem, c) -7130 až -7134, _7170 až -7174'
-7?30 až -7?34 a .n3a až -7334 lzc použíti prc adst'€'něnÍ Cllažeh
uložgných do bctonovÓho lože a dlažeb z mozaiky uložených do
cementové malty nebo podkladu ze zemin stabllizovaných cementem.
3. ceny lze použíti prc odstranění podkladť| nebo krytů opatřených
živičnýmipoEtňky nebo nátěry, 4' C.ny odlišené podle tlouštky (např'
do 100 mm, do 200 mm) jsou uňeny vždy plo c6lou tloušťku
jednotlivých konstrukcÍ. 5. V cenách nejsou započteny náklady na
zarcvnání styčných ploch betonových nebo živičnýchpodkladů nebo
krytil, kteé se oceňuje cenami souboru cen 919 73- zarcvnánl styčné
plochy části c 01 tohoto cenlku. Množství suti zÍskanéze zarcvnánÍ
styčných ploch podkladŮ nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 6.
Přemístění vybouraného mateiálu větŠÍvzdálenost, než je uvedeno, se
oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 vodorcvná doprava suti. 7'
ceny -71 4 ., -7 1 8', -724 . a -734' nelze použIt plv odstranění
podkladu nebo krytu frézováním.

P

Poznámka k položce:
hmotnost sutě 0,625 t/m2

J.cena

[CZK]

Cena celkem [CZK]

D.1.1.b.2

K

6

'1 1

31541 13-R

PP

FrézovánÍŽivičnéhokrytu tl 70 mm pruh š 0'5 m pl do
500 m2 bez překáŽek v trase
Frézování Živičnéhopodkladu nebo kMu s naložením na dopravní

m2

75,474

129,00

9 736,15

86,00

6 554,06

prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šÍřky do 0'5 m'
lloušťkyvrstvy 70 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. v cenách jsou započteny i náklady na: a) vodu pro chlazení zubů
tlézy, b) opotřebování rezovacích nástrojů, c) naložení odflézovaného
mateiálu na dopnvnÍ prcstře.lek' 2' v cenách nejsou zapoěteny
náklady na: a) nutné ruění odstnnění (vybouránl) živičnéhoklytu kolem
překážek, které sa oceňují cenami souboru cen 1 13 10-7 odstranění
podkladů nebo krytů této části katalogu, b) očištěnípovlchu
odfÉzované plochy, které se oceňujl cenami souboru cen 938 90-9
odstraněni bláta, prachu z povrxhu podkladu nebo krytu části C01
tohoto katalogu. 3. Množství měmých jednotek pro rczpočet určí
prciekt. Drobné překážky, např' vpusti, uzávěry, sloupy (plochy do 2
m2) se z celkové frézovanéplochy neodečItajl. 4. Tlouštku frézované
vrstvy ultÍ p,ojekt a měřl se tlouŠtka jednotJivých záběru v mm. 5. Cena
s pbkážkami je uňena v připadech, kdy: a) na 200 m2 hézované
plochy se vyskytne v pďlměru vlce než jedna vpusť nebo vstup
inženýÉkýchsítí, popř' stožár, vstupní ostruvek apod., b) jsou]i podél
fÉzovanéplochy osazeny obfubníky s výškovým rozdÍlem homÍ plochy
obrubnlku od ftézované plochy většÍnež 250 mm. 6. Překážkami se
rczumějí obrubníky nebo knjníky' pokud Úškový rozdÍl homí plochy
obrubnlku od fÉzovanéplochy je větší než 250 mm, vpusti nebo vstupy
inženýrských sítí,stožáry, nástupnÍ a ochranné ostruvky apod'

P

Poznámka k položce:
hmotnost sutě 0,128 um2

Výkres D.1.1.b.2
(1

,84+9,s)-1

,

12,474

I

přlpojky

63,000

63,0-1,0

součet
7

K 113'.t54222
PP

Frézování Živičného krytu tl 40 mm pruh š 1 m pl do
'l000 m2 bez překáŽek v trase
Frézování Živičnéhopodkladu nebo krylu s naloŽenim na dopravní
prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 bez překáŽek v trase pruhu
šiřky do 1 m, tloušťky Vfstvy 40 mm
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m2

76,210

MJ MnoŽstvÍ J'cena [CZKI

Popis

Kód

PSC

Poznámka k souboru cen:
1 ' v cenách jsou započteny i náklady na: a) vodu pro chlazenÍ zubů
frézy' b) opotfubováni frézovacÍch nástrojŮ, c) naložení odflézovaného
mateiálu na dopravní prostředek. 2' v cenách nejsou započteny
náklady na: a) nutné ručníodstranění (vybouránÍ) živiěnéhokrytu kolem
pbkáŽek' které se oceňují cenami souboru cen 113 10-7 odstnněnÍ
podkladů nebo krytŮ této části katalogu, b) očištěnípovlchu
odfrézovanéplochy, které se oceňují cenami souboru cen 938 90-9
odstraněni bláta, prachu z povrchu podkladu nebo krytu části c01
tohoto katalogu. 3. Množství měmých jednotek pro rozpočet určí
prcjekt. Drobné překážky, např' vpusti, uzávěry, sloupy (plochy do 2
m2) se z celkové frézované plochy neodeěítají' 4' Tloušťku frézované
v6fuy ultI prcjekt a měřÍ se tlouštka jednotlivých záběru v mm' 5. cena
s pbkážkami je uňena v případech, kdy: a) na 200 m2 frezované
plochy se vyskytne v pruměru více než jedna vpusť nebo vstup
inŽenýrských sítí,popř. stožár, vstupní ostrŮvek apod', b) jsou-li podél
fÉzované plochy osazeny obrubníky s výškovým rozdílem homí plochy
obrubníku od flézované plochy většÍ než 250 mm. 6. Překážkami se
rczumějI obrubníky nebo krajniky, pokud výškový rozdíl homi plochy
obrubníku od frézované plochy je větši než 250 mm, vpusti nebo vstupy
inženýrských sítí,stožáry, nástupní a ochnnné ostrůvky apod.

P

Poznámka k položce:
hmotnost sutě 0,103 t/m2

Výkres D.1'1.b.2
1,84.1,5

Cena celkem [CZK]

2,760
'10,450

9,5- 1 ,1

přÍpojky

63,0.1,0

I

115'101201

součet
ní Vody na dopravní výšku do 10 m průměrný
do 500 l/min

PP

Vody na dopravní výšku do
přítokem do 500 umin

PSC

Poznámka k souboru cen:
1 . ceny jsou určeny pro ěerpání vé dne, v noci, v pracovní dny i ve
dnech pncovního klidu 2. Ceny nelze použítprc čerpáni vody pň
snižování hladiny podzemní vody soustavou čeryacÍch jehel; toto
snižování hladiny vody sé oceňuje cenami souborŮ cen: a) 1 1 5 20-12
Čeryacíjehta, b) 1 1 5 2o-13 Montáž a demontáž zařlzenl čerpací a
odsávací stanice, c) 115 20-14 Montáž, opotřebení a demontáž
sběmého potrubí, d) 1 1 5 20-1 5 Montáž a demontáž odpadního potrubi,
e) 1 1 5 20-16 odsávání a ěerpání vody sběmým potrubim' 3. v cenách
jsou započteny i náklady na odpadní potrubÍ v délce do 20 m, na lešění
pod čerpadla a pod odpadní potrubí. Pto pbvedení vody na vzdálenost
vétšínež 20 m se použijÍ položky souboru cén 115 00-11 Převedenl
vody potrubím tohoto katalogu.4. v cenách nejsou započteny náklady
na zřÍzení čerpac[ch jlmek nebo prcjektovaných studnÍ: a) kopaných;
vo se oceňují příslušnými cenami částí A 02 zemní práce prc objekty
oboru 821 až 828, b) vftaných; tyto se oceňují přísluŠnýni cenami
katalogu 800-2 zvláštnÍ zakládání objektů. 5. Doba, po kterou nejsou
čeryadla v ěinnosti, se neoceňuje' výjimkou je přerušení čerpání vody
na dobu do 1 5 minutjednotlivě; toto přerušení se od doby čerpání
neodečítá. 6. Dopnvní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi
hladinou vody v jímce snÍženou čerpánlm a vodorcvnou rovinou
prcloŽenou osou nejvyšŠíhobodu výtlaěného potrubí. 7' Množství
jednotek se uňuje v hodinách doby' po kterou je jednotlivé čerpadlo,
popř. celý soubor čeryadel v činnosti' 8' Počet měmých jednotek se
uňi samostatně za každé čerpacÍmÍsb aámu, studnu, šachtu)

P

Poznámka k položce:
Předpoklad rychlosti výstavby 10,0 m/den

1

63,000

210

hod

PP

15101301

84 978.O7

61,00

2 666,49

714,312
334,800

139,5t10,0.24
Součet
1

81,00

0 m s uvažovaným průměrným

297,63t10,O-24

I

I 049,112

112

Pohotovost Čerpacísoupravy pro dopravní výšku do 10
m přítok do 500 l/min
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s
uvažovaným průměrným přitokem do 500 umin
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den

43,713

PČTyp

MJ MnoŽství

Popis

Kód

Cena celkem [CZK]

29,763

297,63t10,0

'13.950

39'5/í o'0
Součet
1

K

[CZK]

Poznámka k souboru cen:
1. v ceně nejsou zapoěteny náklady na sacl a výtlačnépotrubl, přip. na
oclpadní žlaby a náklady na lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo
pod odpadní žlaby, na enelgii a na záložnÍzdrcje eneryie. 2. oceňují se
všechny kalendéřní dny od skončenl montáže do započetídemontáŽe
čerpacísoupravy s odečtenim kalendářnlch dnů, ve kteÚch je tato
souprava v činnosti' 3. PohotovostzáložnÍ čerpacÍsoupnvy se oceňuje
jen se souhlasem investora a to tehdy, mohla-li by porucha v čeryání
ohrozit bezpeěnost pracujícÍch nebo budované dllo, příp. temín
výstavby. 4. Dopnvní wškou vody se rozumÍ svislá vzdálenost mezi
hladinou vody v jlmce sníženou ěerpánim a vodorovnou rcvinou,
pmloženou osou ncjvyíáÍho bodu výtlaónóho potrubí. 5' Počat měmých
jcdllotch se uftl samostatně za každé ěeryaď mbb aámu' gtwtnu'
šachtu) 6. Pokud projekt předepíše zřÍzení samostatného sacího nebo
výtlačnéhopotrubí, oceňují se vo náklady cenami souboru cen 1 15 0011 Přavcdcnl vody potrubím.

PSC

10

J.cena

1

1900'1405

713

DočasnézajiŠtěnípotrubí z PE DN do 200 mm

PP

Dočasné zaiišiění podzemního potrubí nebo vedení ve sikopišti Ve
stavu i polozé ' ve kteých byla na začátku zemnich prací a to s
podepřením, vzepřením nebo vwěšením, přlp' s ochranným bedněním,
se zřízením a odstraněním zajišťovacíkonstrukce, s opotřebením hmot
potrubí plastového, jmenovité světlosti oN do 200 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. ceny nelze použIt pro dočasné zajištění potrubl v provozu po.!
tlakem přes 1 MPa a potrubÍ nebo jiných vedení v ptovozu u nichž
investor zakazuje použÍt pň vykopávce kovové náswe nebo nářadí' 2.
ztíženívykopávky v bllzkosti vedenÍ, potrubí a stok ve výkopišti nebo
po.!él jeho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00' '
Přtplatky za ztÍženÍvykopávky.

m

8,800

2s9,00

2279,20

m

5,500

212,00

't 166,00

m3

39,024

38,00

1482,91

8"1
11

K 119001421

Dočasnézajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně
kabelů

PP

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo Vedení ve výkopišti ve
stavu i poloze , ve kteÚch byla na začátku zemních prací a to s
podepřením, Vzepřením nebo vwěšením, příp' s ochranným bedněním,
sé zřízením a odslraněním zajišťovacíkonstrukce, s opotřebením hmot
kabelů a kabelových tratí z vo|ně loŽených kabelů a to do 3 kabelů

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. ceny nelze použítpro dočasné zajištěnípotrubí v plovozu pod
tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo jiných vedení v prcvozu u nichž
investor zakazuje použIt pň vykopávce kovové náshoje nebo nářadí. 2.
ztíženívykopávky v blízkosti vedenÍ, potrubí a stok ve výkopišti nebo
podél jeho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00- . ' a 130 00- .
Příplatky za ztlžení vykopávky' Dočasné zajištěnt potrubí větších
ÍozměrŮ než DN 500 se oceňuje individuálně.

500

5.1

12

K 1211o',t101
PP

SejmutÍ ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m
sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady
V místě upolřebení nebo na doěasné či trvalé skládky se sloŽením, na
vzdálenost do 50 m
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PČ Typ

MJ MnoŽství

Popis

Kód

Výkres D'1.1.b.2
133,29.1,1-0,2
48,5- 1,o- 0,2''přípojky

zaztíženíVykopáVky v blízkosti podzemního

101

PP

Příplatek k cenám hloubených vykopáVek za ztíŽeni Vykopávky V
blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. cena je uňena: a) i pro soubor cen 123 . 0-21 vykopávky zářezů se
šikmými stěnami pro podzemní vedení části A 02' b) pro podzemnÍ
vedení procházející hloubenou vykopávkou nebo uložené ve stěně
výkopu pň jakékoliv hloubce vedení pod pŮvodním teÉnem nebo jeho
výšce nade dnem výkopu a jakémkoliv směru vedení ke stranám
výkopu; c) prc výbušniny nezaložené dodavatelem' 2. cenu lze použlt i
tehdy, narazí-li se na vedeni nebo výbušninu až pň vykopávce a to pro
zbývajÍcl objem výkopu, kteÚ je projektantem nebo investorem
oznaěen, v němž by toto nebo jiné nepředvídané vedení nebo
výbušnina mohlo být uloženo. Ťoto ustanovení neplatí pro objem homin
tř. 6 a 7. 3. Cenu nelze použIt prc ztíženívykopávky v blízkosti
podzemních védení nebo výbušnin, u nichž je projekten zakázáno
použítpň vykopávce kovové nástroje nebo nářadl. 4. Množsfuí ztÍžení
vykopávky V blízkosti a) podzemního vedení, jehož pŮdorysná a
výŠkovápoloha - je v projektu uvedena, se určÍjako objem myšleného
hranolu, jehož pruřez je pravidelný čtyřúhelník jehož homÍ vodorcvná a
obě svislé strany jsou ve vzdálenosti 0,5 m a dolnl vodorovná hrana ve
vzdálenosti 1 m od pňlehlého vnějšího lÍce vedení, přÍp. jeho obalu a
délka se rcvná osové délce vedení ve výkopišti nebo délce vedení ve
stěně výkopu. vymezí-li prcjekt větŠíprcstor, v němž je nutno pň
vykopávce postupovat opatmě, lze použítcena pro celý objem Výkopu
v tomto prostoru' od takto zjištěného množsfuí se odečltá objem vedeni
i s příp. se vyskytujicím obalem; - neni V projektu uvedena, avšak která
podle prcjektu nebo sdělení investora jsou pravděpodobně ve výkopišti
uložena, se rovná objemu výkopu, který je projektantem nebo
investorem označen. b) výbušniny, ulčívždy prcjektant nebo investor,
aťje v prcjektu uvedeno či neuvedeno. 5. JeJi vedení uloženo ve
výkopišti tak, že se vykopávka v celém výše popsaném objemu
nevykopává, např. blízko stěn nebo dna výkopu, oceňuje se ztÍžení
vykopávky jen pro tu část objemu, v nížse ztížená vykopávka provádl'
6. Jsou1i ve výkopišti dvě vedenl položena tak blÍzko sebe, že se výše
uvedené objemy pro obě vedení pronikajÍ, uňí se množstvÍ ztíženÍ
vykopávky tak' aby se prcnik započetl jen jednou. 7. objem ztížení
vykopávky se od celkověho objemu výkopu neodečltá. 8' Dočasné
zajištěnÍ ruzných podzemních vedení ve Výkopišti se oceňuje cenami
souboru cen 1 19 00-14 Dočasné zajištění podzemního potrubi nebo
vedení ve výkopišti'

,5-1

K 132201202
PP

Cena celkem [CZK]

29,324
9,700
39,024

součet

14

[CZK]

Poznámka k souboru cen:
1. v cenách jsou zapoěteny i náklady na příp. nutné naložení sejmuté
omice na dopravní prcstbdek.2' v cenách nejsou aapočteny náklady
na odstranění nevhodných pňmísenin (kamenŮ, kořenů apod.); tyto
práce se ocení individuálně. 3. MnožsfuI omice odebírané ze skládek
se do objemu vykopávek prc volbu cen podle mnoŽsfui nezapočítává.
ceny souboru cen 122 ' 0-1 1 odkopávky a prokopávky nezapažené, se
Voli pro omici odebíranou z projektovaných dočasných sk!ádek; a) na
sÍaven,Šťlpodle součtu objemu ze všech skládek, b) mimo staveniště
podle objemu každéskládky zvlášť. 4. uloženÍ omice na skládky se
oceňuje podle ustanovení v poznámkách č. 1 a 2 k ceně 171 20-1201
Uložení sypaniny na skládky. složeníomice na hromady v místě
upotřebenÍ se neoceňuje. 5. odebhá4i se omice z projektované
dočagnéskládky, oceňuje se její naložení a přemístění podle čl' 3172
všeobecných podmínek tohoto katalogu. 6' Pbmlsťuje-li se omice na
vzdálenost větši něž 250 m, vzdálenost 50 m se pro určenívzdálenosti
vodorcvného pbmístěnÍ neodeěítá a ocení se sejmutÍ a přemístění bez
ohledu na ustanovenÍ pozn. č. 1 takto: a) sejmutÍ omice na Vzdálenost
50m cenou 121 10-1101; b) naložení příslušnou cenou souboru cen
167 10- . . c) vodorcvné přemIstění cenami souboru cen 162 ' 0- ' .
vodorovné přemístění výkopku.7. sejmutí podomiči se oceňuje
cenami odkopávek s pňhlédnutÍmk ustanovenI ěl' 31 12 všeobecných
podm ínek tohoto katalogu.

PSC

K 130001

J.cena

,1

-(1

25,1

68

434,00

10 922,91

265,00

92 338,46

168

,61 +0,1 5)

Hloubení rýh Šdo 2000 mm V hornině tř. 3 objemu do
1000 m3
Hloubení zapaŽených i nezapažených rýh šÍřky přes 600 do 2 000 mm s
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu V hornině tř. 3 přes 100
do 1 000 m3

SItana

I227

l'",]

348,447

PČ Typ

PSC

MJ MnoŽství

Popis

Kód

J.cena

[CZK]

Cena celkem [CZK]

Poznámka k souboru cen:
1. v cenách jsou započteny i náklady na přlpadné nutné pbmtstěnl
výkopku ve výkopiŠti na Wdálenost do 3 m a na pbhozenÍ výkopku na
pl1lehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na
dopravní prostředek. 2. Hloubení Úh pň lesnicko-technických
melioracích se oceňuje: a) ve stžích cenami platnými prc objem
výkopu do 100 n3, i když skutečný objen výkopu je větší, b) mimo
strže pro přÍčná a podélná zpevněnl dna a břehŮ pod obrysem výkopu
pro koryta vodoteěí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, bokťt'
pbdpnhů, prahŮ, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin,
ptůtkŮ a hatÍ, pro jakoukoliv šiřku rýhy, pfr objemu do 1 00 m3 cenami
píéluÚ!ýn,i p,u vbitttt výhupu úo 100 nÚ a pii iákénl^loliy oÓjén'l,
výhopu pF,s 100 ttt3 ccnanli přlslušnými pro objem ulkopu přes 100 do
1 ooo m3' 3. Náklady na svislé přemístěnÍ Vlkopku nad 1 m hloubky se
Učídle ustanovenÍ článku č.3161 všeobecných podmínek katalogu.4.
Pbdepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použitÍ trhavin, oceňuje se
toto hloubenÍ: a) v suchu nebo mokru cenami 138 40'1201, 138 50'
1201 a 138 60-1201 DolamovánÍ hloubených vykopávek, b) v tekoucÍ
vodé pň jakékoliv její rychlosti individuálné' 5. ceny nelze použítpro
hloubení Úh a hloubky přes 16 m' Tyto práce se oceňují indiuiduáIně.

Výkres D.1 'í.b.2
50o/o

226,280
24,554
250,834

452,56-0,5
297,63" ((O,2+0,1y2"1,

1

).0, 5

Mezisoučet
přípoiky

87,1 50
í 0'463

174,3"0,5
y2.1 ,0).0,5
1 39,5.(0,2+0,1

97,613

Mezisoučet

K 132201209

15

součét
PřÍplatek za lepivost k hloubenÍ rýh š do 2000 mm v
hornině tř. 3

PP

Hloubení zapaŽených i nezapažených ýh šířky přes 600 do 2 000 mm s
urovnáním dna do předepsaného proÍilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek
k cenám za lepivost horniny tř. 3

PSC

Poznámka k souboru cen:
1 ' v cenách jsou započtany i náklady na přlpadné nutné pbmlsténI
výkopku ve Vlkopišti na uzdálenost do 3 m a na přehozenÍ výkopku na
pňlehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na
dopravnÍ prostředek. 2. Hloubení Úh pň lesnicko-technických
melioracích se oceňuje: a) ve stržíchcenami platnými pro objem
výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší' b) mimo
strže pm přlčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu
prc koryta vodotečí,zejména pro konstrukce těles, stupňŮ' boků,
předprahť), prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rcvnanin,
p!Ůků a hatÍ, pro jakoukoliv šířku rýhy' pň objemu do 100 m3 cenami
přIslušnými pro objem Výkopu do 100 m3 a pň jakémkoliv objemu
výkopu přes 100 m3 cenami přIslušnými prc objem výkopu přes 100 do
l 000 m3.3- Náklady na svislé plenlslěnl výkopku nad 1 m hloubky sé
uňí dle ustanoveni článku č. 3161 všeobecných podmÍnek katalogu. 4'
Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použitítrhavin, oceňuje se
toto hloubení: a) v suchu nebo mokru cenami 1 38 40-1201, 1 38 50'
1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek, b) v tekoucí
vodě pň jakékoliv její rychlosti individuálně' 5. ceny nelze použítprc
hloubení Iýh a hloubky přes 16 m' Tyto práce se oceňují individuálně-

P

Poznámka k položce:
Přlplatek 30%

m3

104,534

27,00

2822,42

m3

348,447

555,00

193 388,09

koeficientem mnoŽství

16

K 132301202
PP

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do
1000 m3
Hloubení zapaŽených i nézapažených Úh šířkypřes 600 do 2 000 mm s
urovnáním dna do předepsaného proÍilu a spádu V homině tř. 4 přes 100
do 1 000 m3

Stana

10

227

PČ Typ

MJ Množství

Popis

Kód

J.cena

[CZK]

Cena celkem [CZK]

Poznámka k souboru cen:
1. v cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemÍstěnl
výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na
pňlehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na
dopravnÍ prostbdek. 2. Hloubenl Úh pň lesnicko-technických
melioncích se oceňuje: a) ve stžíchcenami platnými pro objem
Výkopu do 100 m3, í když skutečný objem výkopu jé větší, b) mimo
stže pro příčná a podélná zpevněnÍ dna a břehů pod obrysem výkopu
prc koryta Vodotečí, zejména prc konstrukce těles, stupňů, boků'
předprahů, prahŮ, odháněk, výhonŮ a pro základy zdI, dlažeb, rovnanin,
plůtkůa hatí' pro jakoukoliv šířku rýhy, pň objemu do 100 m3 cenami
příslušnýmíprp objem výkopu do 100 m3 a pň jakémkoliv objemu
výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do
1 000 n3.3' Náklady na svislé přemÍstění Výkopku nad 1 m hloubky se
uňí dle ustanoven| článku ě. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4'
Předepisuje]i prcjekt hloubit rlhy 5 až 7 bez použitítrhavin, oceňuje se
toto hloubení: a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 501201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopáVek, b) v tekouci
vodě pň jakékoliv její rychlosti individuálně' 5' ceny nelze použIt pro
hloubení rýh a hloubky přes 16 m' Tyto práce se oceňují individuálně'

PSC

Výkres D.1'1'b.2
5Oo/o

452,56.0,5
297,63. ((0,2+0,1

Mezisoučet
přípojky
174,3-0,5
I

39,5.((0,2+0,

)

12. 1,1 )-

226,280
24,554
250,834

0,5

87, I
I

Mezisoučet

97,613

součet

K

17

132301209

50

10,463

)/2.1,0).0,s

Příplatek za lepivost k hloubení nýh š do 2000 mm v
hornině tř. 4

m3

104,534

m2

't 404,400

59,00

6'r67,51

70,00

98 308,00

33 óo]

46 345,20

85,00

29 618,00

Hloubení zapaŽených i nezapaŽených Úh šířky přes 600 do 2 000 mm s
uÍovnánÍm dna do předepsaného proÍilu a spádu v hornině tř' 4 Připlatek
k cenám za lepivost hominy tř' 4

PP

Poznámka k souboru cen:
1 ' v cenách jsou zapoěteny i náklady na připadné nutné přemístěni
výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na pbhození výkopku na
pfrlehlém teÉnu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na
dopravní prostbdek' 2' Hloubení Úh pň lesnickoÁechnických
melioracích se oceňuje: a) ve shžíchcenami platnými pro objem
výkopu do 100 m3' i když skutečný objem výkopu je většl' b) mimo
stlže prc přÍčnáa podélná zpevněnÍ dna a bbhů pod obrysem výkopu
pro koryta vodotečí,zejména prc konstrukce těles, stupňť1, boků,
pbdprahť!, prahŮ, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin,
plůtkŮ a hatl, prc jakoukoliv šIřku Úhy' pfr objemu do 100 m3 cenami
příslušnými prc objem výkopu do 100 m3 a pň jakémkoliv objemu
výkopu pěs 100 m3 cenami příslušnými pro objen výkopu přs 100 do
1 000 m3.3. Náklady na svislé pfumÍstění výkopku nad 1 m hloubky se
utčídle ustanovení článku č.3161 všeobecných podmínek katalogu' 4'
Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použitítňavin, oceňuje se
toto hloubenl: a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201,138 501201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek, b) v tekoucÍ
vodě pň jakékoliv jejÍ rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použítplo
hloubenÍ Úh a hloubky pře9 16 m' Tyto práce se oceňují individuálně.

PSC

Poznámka

k položce:
Příplatek 30%

P

3

18

K 1518't1131

koeficientem množství

osazení paŽicího boxu

zÍizeni pažicich boxů pro pažení a rozepření stěn

PP

104,534

hl výkopu do 4 m š do 1,2 m
nýh

podzemního

Vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m

Poznámka k souboru cen:

PSC

1 ' Množství měmých jednotek pažicích boxŮ se uňuje v m2 celkové
zapažené plochy (započÍtávajíse obě strany výkopu)'

958,0
446'4 ''přípojky

958,000
446,400

součet
19

K 151811231
PP

odstranění paŽicího boxu hl výkopu do 4 m

Šdo

odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn

podzemního

vedení hloubka výkopu do 4 m, šiřka do

dle položky zřízení
958,0

1

,2

nýh

't

,2 m

m2

m

958,000
446,400

446,4

součet
20

K

161

1

01 '101

1404,400

Svislé přemístěnívýkopku z horniny tř' 1 až 4 hl výkopu
do 2,5 m

Stana

11

227

m3

348,447

pČ Typ

MJ MnoŽství

Popis

Kód

J.cena

[CZK]

Cena celkem [CZK]

svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s

PP

PSC

vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravniho
prostředku z horniny lř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 'l do 2,5 m
Poznámka k souboru cen:
1. ceny -1151 až -1158 ke použlt i p,o svislé přemístěnl mateiálu a
stavební suti z konstrukcí ze zdiva cihelného nebo kamenného, z
betonu pmstého, prokládaného, železového i predpjatého, pokud
konstrukce byly vybourany ve VýkopiŠti' 2. Ceny prc hloubku přes 1 do
2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd' jsou určeny pro svislé přemístění
výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m ald' 3. Množství mateiáIu i
stavebn| suti z rczbouraných konstrukci pro pbmístěnÍse ,ovná
objemu konstrukcí pbd rozbouňním.

W

250,834
97,613
348

(250,834+250,834)-0,5
(97,61 3+97,613).0,5

21

K 16240110'.1

Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku/sypaniny z

tř.1 až4

PP

Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se sloŽením bez
rozhrnutí z horniny tí. 1 až 4 na uzdálenost přes 1 000 do 1 500 m

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. ceny nelze použIt, předepisuje]i prcjekt přemístit výkopek na místo
nepřÍstupné obvyklým dopravním prostbdkům; bto pbmístění se
oceňuje individuálně. 2. v cenách jsou započteny i náhndy za jÍzdu
loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. v cenách
nejsou zapoěteny náklady na rczhmutí výkopku na násypišti; toto
rozhmutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- ' . UloženÍsypaniny
do násypů a 171 20-1201 UloŽenÍ sypaniny na skládky. 4. Je-li na
doprevní dráze prc vodorcvné pbmístění nějaká pbkážka, prc ktercu
je nutno překládat Úkopek z jednoho obvyklého dopravního prcstředku
na jiný obwklý dopravnÍ prcstředek, oceňuje se toto lomené vodorcvné
přenístěnÍ výkopku v každém úseku samostatně přÍslušnou cenou
tohoto souboru cen a překládánl výkopku cenami souboru cen 167 10'
3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení
pozn. čIslo 5. 5. Přemísfuje-li se výkopek z dočasných skládek
vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se
provádl. Toto ustanovení neplatÍ, vyluěujeJi projekt použitÍ dozeru. 6' v
cenách vodorovného pÉ-místěnísypaniny nejsou zapoěteny náklady na
dodávku mateňálu, ýo se oceňují ve speciÍÍkaci.

m3

zemina na meziskládku a zpět
123,97.2
(2,9-2,4"2,o) ''zásyp po armaturní šachtě
Mezisoučet
57'02 "přípojky

K 162701105

114,00

36 352,32

317,00

167 954,21

247,940
13,920
261,860
57,O20

318

součet
22

318,880

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z
horniny tř. 1 až 4

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém
dopravním prostředku, bez naloŽení \^ikopku, avšak se sloŽením bez
rozhmutí z hominy tř. 1 aŽ 4 na vzdálenosl přes 9 000 do 10 000 m

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. ceny nelze použít,předepisuje-li projekt premístit výkopek na mÍsto
nepřÍstupné obvyklým dopravnim plostbdkům; toto pbmÍstění se
oceňuje individuálně. 2. v cenách jsou započteny i náhrady za jÍzdu
loženého vozidla v teÉnu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. v cenách
ncjsou zapoěEny néklady na rozhmutí Vikopku no nlcypiěti; toto
rozhmutÍ se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny
do násypů a 171 20-1201 UloženI sypaniny na skládky.4. Je-li na
dopravní dráze pro vodorovné přemÍstěnÍ nějaká pbkážka, prc ktemu
je nutno překládat výkopek zjednoho obvyklého dopravního plostředku
na jiný obvyklý dopnvnl prcstredek, oceňuje se bto lomené vodorcvné
pbmístěnÍ výkopku v každém Úséku samostatně přÍslušnou cenou
tohoto souboru cen a pbkládánÍ výkopku cenami souboru cen 167 1a
3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovenl
pozn. číslo5. 5' Pbmísťuje]i se výkopek z dočasných skládek
vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládánÍ výkopku' i když se
prcvádÍ' Toto ustanovenÍ neplatí, vylučuje-li p,ojekt použitídozeru' 6' v
cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na
dodávku mateiálu, Mo se oceňují ve specitikaci.

m3

529,824

přebytečná zemina
250'834+250,83 4+(2'9- 2'4*2'0)''vÝkop
-123'97 "zpětný zásyp

515,588
-123,970

Mezisoučet

39 1 ,618

přípojky

195,226
-57,020

97'613+97'613 "Výkop
-57,02

Slrana 12227

Tvp

Kód

MJ MnoŽství

Popis
Mezisoučet

[CZK]

Cena celkem [CZK]

138,206

součet

162701109

J.cena

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny

zKD 1000 m přes'l0000

m

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se sloŽením bez
rozhrnutí z horniny tÍ' 1 až 4 navzdálenost Připlatek k ceně zakaŽdých
dalších i započaých 1 000 m

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít,předepisuje-li projekt přemistit výkopek na místo
nepřistupné obvyklým dopnvním prcstředkům: toto přemÍsténíse
oceňuje individuálně' 2. v cenách jsou započteny i náhrady za jízdu
loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3' v cenách
nejsou zapoěteny náklady na rozhmuti výkopku na násypišti; toto
rozhmutí se oceňuje cenami souboru cen 171 ' 0-. . Uložení sypaniny
do násypŮ a 171 20-1201 UloženÍsypaniny na skládky.4. Je-li na
dopravní dráze prc vodorovné přemÍstění nějaká překážka, pro kterou
je nutno pbkládat výkopek z jednoho obvyklého doprevnÍho prostbdku
na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné
přemistění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou
tohoto souboru cen a pbkládání výkopku cenami souboru cen 167 103 . NakládánÍ neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanoveni
pozn. ěíslo 5. 5. Přemlsfuje-li se výkopek z dočasných skládek
vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládáni výkopku, i když se
plovédÍ. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použitídozeru. 6. v
cenách vodorovného přemístěnÍ sypaniny nejsou zapoěteny náklady na
dodávku mateiálu, vo se oceňují ve specifikaci.

il

m3

12 715.78

l

1 příplatek
1"391 ,61 8

391 ,618

1.1 38,206

138,206

Součet

24

K 167101102

7^n

Nakládání výkopku z hornin lř' 1 až4 přes 100 m3

PP

Nakládání, skládání a překládání neulehlého Výkopku nebo sypaniny
nakládání, mnoŽství přes 100 m3, z homin tř. 1 aŽ 4

PSC

Poznámke k soubofu cen:
1. ceny -1 101 -1 1 51 -1 1 02' -1 1 52' -1 103' -1 1 53, jsou uňeny pro
'
'
nakládání' skládání a pňekládání na obvyklý nebo z obvyklého
dopravniho prostbdku. Prc nakláC!ání z lodi nebo na loďjsou určeny
ceny -1 105 a -1 1 55. 2. Ceny -1 105 a -1 1 55 jsou uňeny pro nakládéní,
překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná
vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti
hromady na brehu nebo k těžišti dopravního plpstbdku na suchu, b) do
4 m svisle; svi9lá uzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni
srovnaného telénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy plo
dopravní prcstředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze
zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorcvná vzdálenost uvedená v
bodu a) kratšÍnež 20 m nejméně o trcjnásobek zvětšení výšky přP's 4
m. 3. Množsfuí měmých jednotek se uňí v rostlém stavu hominy.

i
l

14 423,34

zemina z meziskládky
123,97+(2,9.2,4-2,0)

I

57'02 "přípojky
Součet

zs r lrnolzll
l L
PP

Poplatek za uložen'ístavebního odpadu

!(a!9!V!

37,890

57,020
910
-

zemrny a

Í19 {]99!e

Poplatek za uloŽení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy
a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kÓdem 170 504

slÍana 13 z 27

852,412

'16't

.00

137 238,33

PČ Typ

MJ MnoŽství

Popis

Kód

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. cena -1201 je u,čena i pro: a) uložení výkopku nebo omice na
cločasnéskládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 prcjektem
urěené plochy této skládky pňpadá přP-s 2 m3 Výkopku nebo omice; v
opačnémpřIpadě se uložení neoceňuje' MnožsfuÍvýkopku nebo omice
pňpadajÍcÍ na 1 m2 skládky se urěÍ jako podÍl množstvÍvýkopku nebo
omice, měřeného v mstlém stavu a projektem uňené plochy dočasné
skládky; b) zasypání korytvodotečí a prohlubnÍ v terénu bez
předepsaného zhutněnÍ sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do
plohlubnl ve dně vodotečínebo nádrží' 2' cenlr -1201 nelze použlt pro
uluženÍvýkopku nebo otnice: a) pň wkopávkách pm podzemní vedení
podé! hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehcly, jastližc
se výkopek po vyhození z Úkopu na pÓvrch uzem| ještě dále
pbmisťuje na h,omady podél výkopu; b) na dočasné skládky, kteÉ
nejsou předepsány projektem; c) na doěasné skládky pbdepsané
projektem tak, že na 1 m2 projektem uňené plochy této skládky
pňpadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo omice (viz. téžpoznámku č. 1 a);
d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10'1 1 01 sejmutl omice
nebo lesnÍ pŮdy do 50 m, nebo oceňuje]i se vodorovné přemÍstění
výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101 16? 20'1102, 162 20'
1 1 51 a 162 2o1 1 52. v těchto přIpadech se uložení výkopku nebo
e)
na
tNalé skládky s
neoceňuje.
na
doěasnou
skládku
omico
předepsaným zhutněním; toto uložení \Úkopku se oceňujé cenami
souboru cen 171 .0- ' . Uložení sypaniny do násypŮ.3. v ceně '1201
jsou započteny í náklady na rozprostření sypaniny ve vrsfuách s
hrubým urovnáním na skládce' 4. v ceně -1201 nejsou započteny
náklady na zÍskánÍ skládek ani na poplatky za skládku. 5. MnoŽstvÍ
jednotek uloženi výkopku (sypaniny) se určív m3 uloženého Výkopku
(sypaniny),v lostlém stavu zpnvidla ve výkopišti. 6' cenu -1211 lze po
dohodé upnvit podle místnlch podmínek.

P

Poznámka k položce:
uvažovaná hmotnost zeminy 1,g um3

součet

K 174'.t01101
PP

PSC

[CZK]

Cena celkem [CZK]

744,O74
108,338
2

391,6 t8.1,9
57,02"1,9

26

J.cena

Zásyp jam, šachet nýh nebo kolem objektů sypaninou
se zhutněním
zásyp sypaninou z'iakékoliv horniny s uloŽením sýkopku ve Vrstvách se
zhutněním jam, šachet, ýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

Poznámka k souboru cen:
1. ceny 174 10- . . jsou určeny prc zhutněné zásypy s mÍrcu zhutnění:
a) z homin soudÍžných do 100 oÁ Ps, b) z homin nesoudlžných do l(d)
o,9, c) z homin kamenitých prc jakoukoliv mÍru zhutněnl. 2. Je-li
projektem pbdepsáno vyššI zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č
1., ocenÍ se zásyp individuálně. 3. ceny nelze použít pro zásyp rýh pto
drenážnl trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské.
zásyp těchto Úh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03
zemní práce pro objekty oboru 831 až 833. Nezhutněný zásyp
odvodňovacich kanálů z betonových a železobetonových trub v polnÍch
a lučnlch trctích se oceňuje cenou -1101 zásyp sypaninou Úh bez
ohledu na šíftukanálu; cena obsahuje i náklady na ručnÍnezhutněný
zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubÍ' 4. v cenách 10-1 101, 10'
1 103, 20-1 1 01 a 20-1 103 je započteno přemlstění sypaniny ze
vzdálenosti 10 m od knje výkopu nebo zasypávaného plostoru,
něbno k těžištiskládky. 5. v ceně 10-1 1 02 je započteno přemístěnl
sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného postoru,
měřeno k těžištiskládky. 6. objen zásypu je rczdíI objemu výkopu a
objemu do něho vestavěných konstrukcl nebo uložených vedenÍ i s
jejich obklady a podklady (tento objem se nazýyá objemem hominy
vytlaěené konstukcl. objem potrubí do DN 180' přIp. i s obalem, se od
se Úd Úbjělllu
obJěmu zásypu néotléčIlá'PrU stailUvenl ubjenv
^ásypu
výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen
175 10-11 opsvp potlubí, pňQhází-li v úvahu . 7. odklizení zbYlého
výkopku po provedení zásypu zářezŮ se šikmými stěnami p,o
podzemní vedení nebo zásypu jam a Úh prc podzemni vedení se
oceňuje, je-li objem zbylého výkopku: a) do 1 m3 na 1 m vedenÍ a
jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-1 10
Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 ' vodorovné pbmístěnÍ
výkopku' v přlpadě, že se jedná o Úkopek ulehlý - rozpojení a naloženi
výkopku cenami souboru cen 122.0-1 . souboru cen 162 ' 0-1 .
Vodorovné přemlstěnl výkopku; b) př-s 1 m3 na 1 m vedeni, jestliže
prcjekt předepÍŠe, že se zbylý výkopek bude odkllzet zárcveň s
prováděním vykopávky, pouze přemistění výkopku cenami souboru
cen 162 . 0-1 . vodorovné pbmístění výkopku' Pi1 zmlněném objemu
zby!ého výkopku se neoceňuje ani naloŽení ani rczpojení výkopku.
Jestliže se zbylý Výkopek neodklÍzl, nýbrŽ rczprcstírá podél výkopu a
nad Výkopem, platí poznámka č. 8. 8. Rozplostření zbylého výkopku
podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezŮ se ŠiknýmÍ
stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a Úh pro podzemní
vedenÍ se oceňuje: a) cenou 171 20-1 1 01 Uložení sypaniny clo
nezhutněných násypť!, nenl-li projektem předepsáno zhutněnÍ
ozprcstřeného zbylého výkopku, b) cenou 1 71 1 0-1 1 1 1 Uložení
sypaniny do násypŮ z homin sypkých, je-li pbdepsáno zhutnění
rczprcstřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypoěteném podle

Stana

14

227

m3

375,900

104,00

39 093,60

Tvp

MJ MnoŽství

Popis

Kód

J.cena

[CZK]

Cena celkem [CZK]

Výkres D.1'1.b.2
dle tabulky kubatur
zemina z výkopu
123,97

123,970
13,920

(2,9-2,4-2'o) ''zásyp po armaturní šachtě
57'02 "přípojky
náhrada Výkopku

57,020

123,97

123,970
57,020

57'02 ''přípoiky

součet

58331202r

i-rl,

375,900

štěrkodrť netříděná do 100mm

361

.980

413,00

149 497,74

232,00

47 850,00

376,00

155 100,00

38,00

13 816,04

62,00

12 097,38

štěrkodrť netřídéná do í00mm

Poznámka k položce:
Hmotnost 2 Um3

P

123,97"2,0

247,940
114,040

57,02.2,0

součet

K 175151101

28

361.980

obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození,
uloŽenou do 3 m

m3

206,250

obsypání potrubÍ stro'ině sypaninou z vhodných hornin

PP

tř. 1 aŽ 4 nebo
materiálem připraveným podél výkopu Ve Vzdálenosti do 3 m od jeho
kreje' pro jakoukoliv hloubku Výkopu a míru zhutnění bez prohození
sypaniny

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu
násobené součtem vnějšího pruměru potrubí přÍp. i s obalem a
prcjektované tlouštky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro
odečítáníobjemu potrubí se započItávajÍvŠechny vestavěné
konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento
objem se naz,ývá objemem hominy vytlačenékonstrukci).2. Míru
zhutněnÍ předepisuje projekt. 3. V cenách nejsou zahmuty náklady na
nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci. 4. v cenách
nejsou zahmuty náklady na prchození sypaniny, tyto náklady se
oceňujI položkou 1751 1-1 1 09 Přlplatek za prchozenÍ sypaniny'

Výkres D.1''1.b.2
dle tabulky kubatur
160,05
46,2 ''přípojky

l::ly
PP

46,200

Součet

lsasuzoo

P

ště rko p Íse k netří d ě ný zá sy pový

K 181111131

t

koeficientem množství

41

Plošná Úprava terénu do 500 m2 zeminatř 1 až4
nerovnosti do 200 mm v rovinně a svahu do 1:5

PP

Plošná Úprava teÍénu v zemině tř. 1 aŽ 4 s urovnáním povrchu bez
doplnění omice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes
1 50 do 200 mm V rovině nebo na svahu do '1:5

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. ceny jsou ufteny prc vyrcvnání neÍovností neupraveného rostlého
nebo ulehlého teÉnu. 2. ceny lze použÍtplo vyrcvnání teÉnu pň
zakládání trávníku' 3' v cenách nejsou započteny náklady na hutněnl,
tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 215 90-1.' zhutnění
podloží pod násypy z rostlé hominy tř. 1 až 4 katalogu 800-1 zemní
práce. 4. v cenéch o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmÍnky
pro svahy běžně schůdné; bez použitílezeckých technik. v případě
použitl lezeckých technik se Mo náklady oceňují individuálně'

133,25-2,0
48,5.2,0
Součet
31

K
PP

181 301

'1

03

412,500

štěrkopísek netříděný zásypový
Poznámka k položce:
hmotnost 2Um2

zuo

30

160,050

m2

363,580

266,580
97,000
363

Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do
rovině nebo ve svahu do 1:5

195.1 19

Rozprostření a urovnání ornicě v rovině nebo Ve svahu sklonu do 1:5 při
souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm

Slrana

15

227

PČ Typ

MJ MnoŽství

Popis

Kód

dle položky sejmuti ornice
133,29.1,1

4B'5'l'0

Cena celkem [CZK]

146,6'19

48,500

"přípt_tjky

't19

součet

K 181411121

[CZK]

Poznámka k souboru cen:
1. v ceně jsou započteny i náklady na přÍpadné nutné pbmÍstěnÍ
hromad nebo dočasných skládek na mÍsto spotbby ze vzdálenosti do
30 m' 2' v eeně nejsou započteny náklady na získáníomice; toto
získán| se oceňuje cenami souboru cen 121 10-11 sejmutl omice.3.
Přlpadné nakládání omice, v souvislosÍl s pozn. č' 2 se oceňuje cenami
soubrfu cén 167 10-11 NaRládánI, sqládánl a plekládánl neuleh!ého
výkopku nebo sypaniny. 4. Jsou-li hromady nebo doěasné skládky
omice umÍstěny podle prcjektu ve vzdálenosti přes 30 m od mÍsta
spotbby, oceňuje se jejÍ přemlstění cenami soubonJ cen 162 . 0-1 .
vodoÚvné přemístěnÍ výkopku, pňčemžse vzdálenost 30 m, uvedená
v popisu cen, neodečitá.

PSC

32

J.cena

plochy do 1000 m2
|zatozeni lučního trávníku Výsevem
v rovině a Ve svahu do í :5

m2

558,699

kg

11,509

12,00

6 704,39

15,00

1 323,54

I

PP

zaloŽení tráVniku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2
výsevem včetně utaŽení lučnÍho V rovině nebo na svahu do 'l:5

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. v cenách jsou zapoěteny i náklady na pokosenl, naloženl a odvoz
odpadu do 20 km se složenim' 2' v cenách -1 161 až -1 164 nejsou
započteny i náklady na zatravňovací textilii' 3. v cenách nejsou
započteny náklady na: a) přIpravu půdy, b) travnÍ semeno, Mo náklady
se oceňují ve specifikaci, c) vypletí a zalévání; Mo práce se oceňujÍ
cenami části c02 souboru cen 185 80-42 vypleti a 185 80-43 zalití
rostlin vodou, d) srovnánl terénu, uo práce se oceňují souborem cen
181 1.-..Plošná Úprava terénu. 4' v cenách o sklonu svahu přs 1:1
jsou uvažovány podmlnky pro svahy běžně schŮdné; bez použití
lezeckých technik' v přÍpadě použitílezeckých technik sé tyto náklady
oceňují individuálně.

699

119

33

M 005724720
PP

osivo srněs travnÍ krajinná - rovinná

11,509

558,699.0,02.1 ,0s

D2
34

K 211531 111
PP

PSC

1

osivo směs travní krajinná - rovinná

86 928,02

Zakládáni
Výplň odvodňovacích Žeber nebo trativodů kamenivem
frakce 16 aŽ 63 mm

m3

70,034

848,00

59 388,83

63,00

27 539,19

Výplň kamenivem do nýh odvodňovacích Žeber nebo trativodů bez
zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce

16až63mm

Poznámka k souboru cen:
1. v ceně 51-1111 jsou započteny i náklady na průduchy vyfuořené z
lomového kamene' 2. v cenách 52-1 1 11 až 58-1 1 11 nejsou započteny
náklady na zřízénípúduchů;vo pňce se oceňují cenami: a) souboru
cen 212 71-1 1 Trativody z trub z prostého betonu bez lože, b) souboru
cen 212 7*5 . Trativody bez lože z drenážnlch trubek' 3. Množství
měmých jednotek se uňuje v m3 vyplňovaného prostoru. objem
potrubl a lože se do vyplňovaného prostoru nezapočítává.

Výkres D.1.í.b.2
297,63. ((0,2+0,1 ) 12.
1 39'5-((0'2+0' 1 y2-1

součet
35

K 212755215

1,

49, I 09

1)

'0)

20,925
70

''přípojky

ITrativody z drenáŽních trubek plastových flexibilních D
Itzs mm bez loŽe

PP

Tralivody bez loŽe z drenáŽních trubek plastových flexibilních D í25 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. ceny jsou určeny pro uložení drcnážních trubek do výkopu bez lože
a obsypu. 2. Trativody věetně lože a obsypu trubek se ocení cenami
souboru cen 212 7*2 . Tntivody z drcnážních trubek katalogu 827-1
vedenÍ trubní dálková a přIpojná - vodovody a kanalizace'

m

437,130

297,63+139,5

D4
36

K 45154',1111

43 874,96

Vodorovné konstrukce
LoŽe pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě

PP

LoŽe pod potrubi' stoky a drobné objékty V otěvréném \^ikopu ze
štěrkodrtě 0-63 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. ceny -1 1 11 a 1 192 lze použIt i pro zřIzení sběmých vrctev nad
drenážnlmi trubkami. 2. V cenách -51 1 1 a -1 192 jsou započteny i
náklady na prohození výkopku zÍskaného pň zemnÍch pracích.

m3

1,500

m3

46,690

K 451573111

842,00

1 263,00

899,00

41 974,31

500

drenáŽ
37

437,130

LoŽe pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku
stÍana 16

z27

MJ MnoŽství

Popis

KÓd
PP

Lože pod potrubí, stoky a díobné objekty V otevřeném výkopu z písku a
štěrkopísku do 63 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. ceny -1 1 1 1 a -1 192 lze použíti prc zřizení sběmých vrstev nad
drcnážními trubkami. 2. v cenách -51 1 1 a -1 192 jsou započteny i
náklady na prohozenÍ výkopku získaného pň zemních pracích.

J'cena

[CZK]

Cena celkem [CZK]

Výkres D.1.í'b.2

452313141

3B

32,74

32,740

13'95 ''přípojky
Součet

'13,950

PodkladnÍ bloky z betonu prostého tř.

c iolio oteu,eníi

PP

Podkladní a za'iišťovacíkonstrukce z betonu prostého v otevřeném
uýkopu bloky pro potrubí z betonu tř' c 1 6/20

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. ce ny - 1 1 2 1 až -1 1 8 1 a -1 1 92 lze použit i pro ochrannou vrstvu pod
železobetonové konstrukce. 2' ceny -2121 až -21 81 a -21 92 jsou
uňeny prc jakékoliv Úkosy sedel.

;'

2.0,5"0,5.0,45

D5
K

0,225

Komunikace pozemní
111

31 516,07

Podklad ze štěrkodrtě ŠDtl 2oo mm
Podklad ze štěrkodrti
200 mm

PP

ŠDs

m2

23,100
7,150

zámková dlažba

8,0"1,1 "beton

8,800

Mezisoučet
přípojky
63'0-í " asfalt
'0
28'0-1'0 '' Žulová dlaŽba
Mezisoučet

K 565'1551

1

1

PP
PSC

70,774
63,000
28,000
91,000
161 774

beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované

kamenivo

tl

70mmšdo3m

K 567122112
PP

PSC

m2

2,024

526,00

1 064,62

m2

2.024

272.OO

550,53

2,024

27,00

54,65

2,760

21 ,OO

57,96

301,00

830,76

AsÍaltosý beton vrstva podkladní AcP 1 6 (obalované kamenivo
střednězrnné _ oKS) s rozprostřením a zhutněním V pruhu šířky do 3 m,
po zhuinění tI. 70 mm

Poznámka k souboru cen:

í' ČsN EN

131o8-1 pňpouští pro

AcP

16

pouze tt' 50 až 80 mm.

1 "asfalt

41

28 957,55

19,250
10,450

21'0*1 ,1 " Žulová dlažba

součet

'179,00

2,024

1'84-'1'1 "asfaÍt

6,5*1 ,1 ''

161 ,774

rozprostřením a zhutněním' po zhutnění tl.

proVizorní poVrch
'l7'5-1'1 ''štěrk
9,5"1,1 " asfalt

40

2 834,00

I

Podklad ze směsi stmelené cementem

(KSC l) tl 130 mm

sc c

8/10

Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s
rozprostřením a zhutněním sc c 8/'l0 (Ksc l)' po zhutnění tl' 130 mm

Poznámka k souboru cen:
1. v cenách jsou započteny i náklady na ošetrení povrchu podkladu
vodou. 2. v cenách 567 1 .-4 jsou započteny i náklady postňk ploti
odpabvání vody. 3' V cenách nejsou započteny náklady na: a) příp.
postňk, kter! se oceňuje cenou 919 74-81 1 1 Postňk popř. zdrsnění
povlxhu cementobetonového krytu nebo podkladu ochrannou emulzÍ,
b) zřizenÍ dilatačních spár a jejich vyplnění; tyto práce se oceňují
cenami soubolů cen 919 1 1-1 Řezání dilataěních spár, 919 12-.
Tésnění dilatačních spár a 919 13 vyztužení dilatačních spár'

024

1 "asfalt

42

K 573111112
PP

Postřik Živičný infiltrační s posypem z asfaltu mnoŽství
'l kglm2

m2

Postřik infiltračníPl z asfaltu silničniho s posypem kamenivem, v
množství 1,00 kg/m2

I "asfalt

43

K 573211109
PP

Postřik Živičný spojovací z asfaltu v mnoŽství 0,50
Postřik spojovací Ps bez posypu kamenivem z asfaltu silničního,v
množství o,50 kg/m2

"asfalt

44

K 577134111
PP
PSC

Asfaltový beton Vrstva obrusná Aco 11 (ABs) tř. l tl 40
mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

760

m2

2,760

Asfaltový beton vrstva obrusná ACo 1 1 (ABs) s rozprostřením a se
zhutněním z nemodifikovaného asfaltu V pruhu šířky do 3 m tř' l, po
zhutnění tl' 40 mm

Poznámka k souboru cen:

í. Čs/V EN

1

31 o8-1

pňpouští pm

Aco

1

1

pouze tt' 35 až 50 mm'

1,84*1 ,5 "asfalt

2,760
stÍana 17

z27

I

pČ Typ

o8
45

46

49

PP

PSC

Poznámka k souboru cen:
1' v cenách souboru cen nejsou zapoěteny náklady na: a) dodání
tvarcvek; uo se oceňují ve specifikaci, b) podkladní konstrukci ze
Štěrkopísku - podkladnÍ vrstva ze štělkopísku se oceňuje cenou 564 281 1 1 Podklad ze štěrkopísku' 2' v cenách 857 ..-1 1 41, -1 1 51, -3 1 41 a 3151 nejsou započteny náklady nadodánl těsnlclch nebo zámkových
krcužků;ýo se oceňují ve speciíikaci'

nvvL.ěcUUUav+U

M nlA

NVVL.OU+YUAUUU

M nlA

51

KOLENO

MontáŽ litinových tvarovek jednoosých přírubových

DN

,IOO

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. v cenách souboru cen nejsou zapoěteny náklady na: a) dodání
tvarcvek; vo se oceňují ve specifikaci, b) podkladní konstrukci ze
štérkopísku- podkla1lnÍ vrsfua ze ště*opísku se oceňuje cenou 564 281 1 1 Podklad ze ště,*opÍsku' 2. v cenách 857 ..'1 1 41, -1 1 51' -3 1 41 a 3151 nejsou zapoěteny náklady nadodání těsnících nebo zámkových
kroužků; Mo se oceňuj[ ve speciÍikaci.

nvvL-JÓ lU lUUUU

MEzlKUs M)NTÁŽNI100
MEZIKUS

K 857311 141-R

1,000

1

kus

2,000

1 108,00

2 216,00

kus

'1,000

380,00

380,00

kus

1,000

11223,00

11 223,00

kus

2,000

826,00

1 652,00

kus

2,000

18 568,00

37 136,00

kus

5,000

582,00

2 910,00

242,00

1

242,00

'100

MontáŽ litinových tvarovek jednoosých hrdlových
otevřený výkop s těsnícím spojem DE 225

PP

Montáž litinových tvarovek na polrubí litinovém tlakovém jednoosých na
potrubí z trub hrdlových v otevřeném Výkopu, kanálu nebo V šachtě s
těsnícím nebo zámkovým spojem vnějšiho pÚměru DE 225

PSC

Poznámka k souboru cen:
1
' v cenách souboru cen nejsou započteny náklady na: a) dodánÍ
tvarcvek; vo se oceňují ve specifrkaci, b) podkladní konstrukci ze
štěrkopísku - podkladní vrstva ze štěrkopísku se oceňuje cenou 564 28111 Podkladze štělkopÍsku' 2' V cenách 857 ..-1141' -1151, -3141 a 3151 nejsou započteny náklady nadodání těsnících nebo zámkových
kroužkŮ; vo se oceňuji ve speciÍikaci.

M r.79742250001 6

kus

80 - 8/8

PP

M alA

867,00

289,00

3,000

8O/4OO

MontáŽ litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na
potrubí z trub přírubových v otevřeném uýkopu, kanálu nebo V šachtě
DN,IOO

PP

52

8O/4OO

DÍRY KoLENo PATNÍ PŘÍRUB)VÉ 80 - 8/8 DÍRY

8/8

K 857262122

67

000

TVAROVKA FF KUS
8/8

Cena celkem [CZK]

kus

1+2

TVAROVKA FF KUS

PP

50

[CZK]

1 036 910

MontáŽ litinových tvarovek jednoosých přírubových
otevřený výkop DN 80
MontáŽ litinových tvarovek na potfubí litinovém tlakovém iednoosých na
potrubí z trub přírubových V otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě
DN 80

PP

48

J.cena

Trubní vedení

K 857242122

PP

47

MJ MnoŽství

Popis

Kód

WAGA - SPOJKA 225 (230-260)
WAGA. SPOJKA 225

K 857352122

MontáŽ litinových tvarovek jednoosých přírubových
otevřený výkop DN 200
MontáŽ litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na
potrubí z trub přírubových v oievřeném výkopu, kanálu nebo V šachtě

PP

DN 2OO
Poznámka k
cen:
^ouboru
1 ' v cenách souboru cen nejsou započteny náklady na: a) dodánÍ
fuarovek; Mo se oceňují ve speciÍikaci, b) podkladní konstrukci ze
štěrkopísku - pailkladní vrstva 7e štěfuanísklt sA ncAňIia cenil! 564 ?81 1 1 Podklad ze ŠtělkopÍsku'2' v cenách 857 ..-1 1 41' - 1 1 51' -3 1 41 a 3151 nejsou započteny náklady nadodání těsnicich nebo zámkových
kroužků; Mo se oceňuji ve speciÍÍkaci.

PSC

5,000

1+1+2+1

53

M 55254030

55
56

nvvL.Ya

M nlh

PP

rvzvwv

nWL.óUUUZUUUU

přechod přÍrubový tvárná litina DN 200/100 L200mm
přechod

3 198,00

3 198,00

kus

1,000

2 366,00

2 366,00

kus

2,000

13 872,00

27 744,00

kus

1,000

kus

4,000

tvárná litina DN 200/1 00 L200mm

MEZIKUS MONTAZNI2OO
200

MEZIKUS

M nln

PŘÍRUBA SLEPÁ 200

K 857354122

MontáŽ litinových tvarovek odbočných přírubových
DN 2OO

PP
57

1,000

90'

M 55259824
PP

kus

koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250pm Q-kus DN 200-

PP
54

koleno přírubové z tvámé litiny,práškový epoxid tl
250pm Q-kus DN 200-90"

1

272,00

272,00

1

812,00

3 248,00

200
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PČ Tvp

MJ Množství J'cena [CZK]

Popis

Kód

Cena celkem [CZK]

l

N/]ontáŽ litinových tvarovek na pohubí litinovém tlakovém odbočných na
pokubí z trub přírubových V otevřeném výkopu, kanáIu nebo v šachtě
DN 2OO

PP

Poznámka k souboru cen:
1. v cenách souboru cen nejsou započteny náklady na: a) dodáni
fuarovek; tyto se oceňují ve speciÍikaci, b) podkladnÍ konstrukci ze
štělkopísku - podkladní všfua ze štěrkopísku se oceňuje cenou 564 281 1 1 Podklad ze ště,kopísku. 2' v cenách 857'.- 1 1 41, -1 1 51, -31 4 1 a 3151 nejsou započteny náklady nadodání těsnícich nebo zámkových
kroužků: tyto se oceňují ve specifikaci'

rt58M

3+í

tvarovka přírubová Iitinová s přírubovou
tI
T-kus DN 200/80

55253532

I

kus

3,000

4 571,00

1,000

5 018,00

5 018,00

m

139,500

15,00

2 092,50

m

141,593

24,00

3 398,23

fuarovka přÍrubová litinová vodovodní s přÍrubovou
odbočkou PN 10 T-kus DN 200/200

43,00

12882,80

1

K 871161211

kus

1 otevřený výkop

D32x3,0mm

PP

MontáŽ vodovodního potrubí z plastů v otevřeném V}ikopu z polyetylenu
PE 1 00 svařovaných elektrolvarovkou sDR 1 1/PN1 6 D 32 X 3,0 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. v cenách potrubí nejsou Započteny náklady na: a) dodání potrubí;
potrubí se oceňuje ve specifikaci: ztratné lzé dohodnout u trub
polyetylénových ve výši 1,5 %; u trub z furdého PVC ve výši 3 oÁ, b)
dodání tvarovek; tvaÍovky se oceňují ve speciÍikaci' 2' ceny -21 11 jsou
uňeny i prc plošnékolektory primámIch okruhŮ tepelných čerpadel.

PE100 SDR

t-y) M

11 32x3,0

potrubí PE100 SDR1'í 32x3'0
Poznámka k položce:
ztratné 1,5oÁ

PP
P

141 EOz

koeficientem mnoŽství

MontáŽ potrubí z PE100

sDR

'l 1

otevřený výkop
elektrotvarovkou D 225 x 20.5 mm

K 87135',t212
PP

MontáŽ vodovodního potrubí z plastů V otevřeném uýkopu z polyetylenu
PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 1 1/PN'l 6 D 225 X 20,5 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. v cenách potrubí nejsou započteny náklady na: a) dodání potrubí;
potrubí se oceňuje ve speciÍÍkaci;ztratné lze dohodnout u trub
polyetylénových ve výši 1,5 oÁ; u trub z tvldého Pvc ve výši 3 %' b)
dodání tvarovek; tvarcvky se oceňuji ve specifrkaci' 2. ceny -21 1 1 jsou
uňeny i prc plošné kolektory primámích okruhŮ tepelných čerpadel'

297

600

0

PE100 RC SDR 11 225x20,5

M 2861 3607r

63

Rc sDR

PP

potrubí PE100

P

Poznámka k položce:
ztratné 1'5%

1

m

304,094

1 076,00

327 205,14

1 225x2o,5

koeficientem množství

i4*

MontáŽ elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub

877211101

d63

l

28,000

68,00

kus

28,000

213,00

5 964,00

kus

58,000

168,00

I744,00

kus

50,000

1 122,00

56100,00

kus

8,000

2 239,00

17 912,00

kus

3.000

271,00

813,00

PE
sDR 1'ílPN1 6 spojek, oblouků nebo redukcí d 63

100 elektrolvarovek

Poznámka k souboru cen:
1. v cenách montáže tvarcvek nejsou započteny náklady na dodání
fuarcvek.
náklady se oceňujl ve

PSC

elektroredukce PE 100 PN 16 D 63-32mm

M 28614974
PP

66

kus

MontáŽ lvarovek na vodovodním plástovém potrubí z polyetylenu

PP

65

elektroredukce PE 100 PN 16 D 63-32mm

MontáŽ elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub

K 877351102

d 225

PP

MontáŽ tvarovek na vodovodním plastovém potfubí z polyetylenu PE
'í 00 elekkotvarovek sDR 1 í/PN16 spojek, oblouků nebo redukci d 225

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. v cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání
fuarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci.

58,000

50+8

67

M 2861

elektrospojka SDR 11 PE 100 PN 16 D 225mm

5981

PP

68

SDR

M NCL.4720251
PP

69

1

tvarovka přírubová litinová vodovodní s přirubovou odbočkou PN 10 Tkus DN 200/200

PP

62

13 71 3,00

tvarovka přirubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl
250pm T-kus DN 200/80

PP

60

4

1

1

10-R

1

PE 1 00 PN

16 D 225mm

1r Iemový nákružek s integrovanou přírubou d225
nákružek s

877351

1

d225

MontáŽ elektrokolen 45" na Vodovodním potrubí z
d 225
Stana

19

PE

227

l

PČ ryp

MJ

Popis

Kód

PP

Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE
í00 elektrotvarovek SDR 'í 1/PN16 kolen 45" d 225

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. v cenách montážě tvarovek neJsou započteny náklady na dodáttÍ
tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specitikaci.

MnoŽství

'

J.cena

[CZK]

Cena celkem [CZK]

2+1

70

M 28614954r
PP

jr-1-

n

PP

72

lzaaussa

K 87735'l 130

elektrokoleno 30" PE 100 PN 16 D 225mm
elektrokoleno

30'PE'í00 PN

lebktrokoteno 45"

PE

10 292,00

kus

2,000

5 146,00

kus

1,000

4 762,00

kue

28,000

957,00

26 796,00

kus

28,000

4 864,00

136192,00

kus

28,000

902,00

25 256,00

kus

28,000

415,00

11 620,00

kus

25,000

346,00

kus

3,000

234,00

702,00

kus

2,000

484,00

968,00

kus

2,000

6 618,00

13 236,00

kus

2,000

1 739,00

3 478,00

kus

2,000

220,00

440,00

16 D 225mm

100

PN

16 D 225mm

4
I

elektrokoleno 45" PE 100 PN 16 D 225mm

otoěná odboól<a na Vodovodním potrubí z PE trub d
MontáŽ tvarovek na Vodovodním plastovém potrubí z polyětylenu PE
'l 00 oloktrotvarovok sDR 1 1/PN1 6 T-kusů navňáVacich s ventilem a

PP

360'otočnou odbočkou d 225163
Poznámka k souboru cen:
1. v cenách montáže fuarovek neisou započteny náklady na dodání
tua,ovek. Tyto

PSC
73

tvarovka T-kus navftávací s ventilem, s odbočkou 360"

M 28614063

D 225-63mm
tvarovka T-kus navftávací s ventilem, s odbočkou 360' D 225-63mm

PP
74

M

HWL950105000

solJPRAVA ZEMNÍTELE)K)PI)KÁ E1-1,3 -1,8 50

002

fi,3-1.8m)
SOUPRAVA

PP

75

K 879171111

E1-1

-1

50

Montáž Vodovodní přípojky na potrubí DN 32
MontáŽ napojení Vodovodní přípojky v otevřeném výkopu ve sklonu přes
20 o/o DN 32

PP

Poznámka k souboru cen:
1. ceny jsou určeny pro polyetylenové a Pvc potrubL 2' ceny jsou
učeny pm jedno napojenl vnitřní instalace objektu na vodovodní

PSC

přÍpojku.

25+3

76

M 31942486r

77

M

31 942491

r

79

K 891241112

-

MontáŽ vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80

PSC

n vvL.lvv,Suauuv

M

650,00

ocel d32

Poznámka k souboru cen:
1. v cenách jsou započteny i náklady: a) u Šoupátek ceny -1 1 12 na
wobní otvoru ve stropech šachet prc prcstup zemnÍch souprav
šoupátek, b) u hlavnlch ventilů ceny -31 1 1 na osazenÍ zemnlch
souprav, c) u navftávacich pasŮ ceny -91 1 1 na výkop montážních
jamek, opravu izolace ocelových trubek a na osazení zemních souprav'
2. v cenách nejsou započteny náklady na: a) dodánÍ vodoměrŮ,
Šoupátek, uzavÍracích klapek, ventilŮ, montážnlch vložek,
kompenzátoru, koncových nebo zpětných klapek, hydrantů, zemních
souprav, šoupátkových koleěek, šoupátkových a hydrantových kllčtI,
navÍtávacích pasŮ, fuarovek a kompenzaěních nástavcŮ; Uto amatury
se oceňují ve speciÍikaci, b) podkladnl bloky pod amatury; bloky se
oceňují přÍslušnými cenami souború cen 452 2 ' -. 1 PodkladnÍ a
zajiŠťovacÍkonstrukce zděné na maltu cementovou, 452 3-- . 1
Podkladnl a zajišťovací konstrukce z betonu,452 3+. 1 Bedněnl
padkladnlch a zajiŠťovacíchkonstnrkcí části A 01 tohoto cenÍku' C)
obsyp odvodňovacího zařízení hydrantŮ ze štěftu nebo ště,kopísku;
obsyp se oceňuje přIslušnými cenami souboru cen 451 5 ' -. 1 Lože
pod potrubí, stoky d drcbné objckty ěásti A 01 tohoto katalogu' d)
osazenl hydnntových, šoupátkových a ventjlových poklopů; osazenÍ
poklopŮ se oceňuje přIslušnými cenami souboru cen 899 40-1 1
osazenÍ poklopů litinových části A 01 tohoto katalogu' 3. v cenách 891
52-41 21 a -521 1 nejsou započteny náklady na dodání těsnících
pryžových kroužků' Tylo se oceňujÍ ve speciÍíkaci, nejsou-li zahmuty v
ceně trub' 4. v cenách 891 ..-5313 nejsou započteny náklady na
dodánÍ potrubnl spojky. Tyto jsou zahmuty v ceně trub.

ŠoupÉB PŘÍRUBovÉKRÁTKÉ 80
E3

HW1.950108000
003

PP

8l

PE

PP

PP

80

lSo přechodka PE - ocel d32

Montáž vodovodnich armatur na potrubí šoupátek nebo klapek
uzavíracích V otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní
soupravy (bez poklopů) DN 80

M nla

I

d32

s

tso

PP

78

/SO spo/ka s hrdly d32
rso

PP

K 891247111

soUPRAvA ZEMNÍ TELEsKoPlcKÁ E1/A-1,3 -1,8

65-80 E1/80 A (1,3-1,8m)
SOUPRAVA

E1lA-1,3 -1,8 65-80 E1l80 A (1,3-

MontáŽ hydrantů podzemních DN 80
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Kód

MJ MnoŽství

Popis

PP

MontáŽ Vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez
osazení poklopů) DN 80

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. v cenách jsou započteny i náklady: a) u Šoupátek ceny -1 1 12 na
vyfuoření otvoru ve stropech šachet pro prostup zemních souprav
šoupátek, b) u hlavních ventilť) ceny -31 1 1 na osazení zemnich
souprav, c) u navňávacích pasŮ ceny -91 1 1 na vlkop montážnÍch
jamek, opravu izolace ocelových trubek a na osazení zemnlch souprav'
2. v cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání vodoměru,
Šoupáték, uzavíracích klapek, ventilů, montážních vložek,
kompenzátorů, koncových nebo zpětných klapek, hydrantů, zemních
soupnv, šoupátkových koleěek, šoupátkových a hydrantových klíěŮ'
naviávacích pasů, fuarovek a kompenzačnlch nástavců: tyto armatury
se oceňují ve speciíikaci, b) podkladnÍ bloky pod amatury; bloky se
oceňujÍ příslušnými cenami souboru cen 452 2 . - ' 1 Podkladní a
zajišťovacÍkonstrukce zděné na maltu cementovou,452 3*-. 1
Podkladní a zajišťovacÍkonstrukce z betonu, 452 35- . 1 Bednění
podkladních a zajišťovacích konstrukcí části A 01 tohoto cenlku' c)
obsyp odvodňovacího ZařÍzenÍ hydrantů ze štěftu nebo štěrkopísku;
obsyp se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 451 5. - ' 1 Lože
pod potrubí' stoky a drcbné objekty části A 01 tohoto katalogu, d)
osazéní hydrantových' šoupátkových a ventilových poklopŮ; osazení
poklopŮ se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 899 40-1 1
osazenÍ poklopů litinových části A 01 tohoto katalogu. 3' v cenách 891
52-4121 a -521 1 nejsou započteny náklady na dodání těsnících
plyŽových kloužkŮ' Tyto se oceňujÍ ve specifikaci, nejsou1i zahmuty v
ceně trub.4' V cenách 891 ..-5313 nejsou započteny náklady na
dodánÍ potrubnÍ spojky' Tyto jsou zahmuu v ceně trub'

M

HYDRANT DUo P)DZEMNÍ 100/1 m

PP

83

HYDRANT DUO

M r.9825801

3051 6

PP

85

100/l m

Za- a odvzdušňovacísouprava DN 80 dl. 1,055

m

MontáŽ Vodovodních armatur na potrubí hydrantů nadzemních DN 80

PSC

Poznámka k souboru cen:
1 ' v cenách jsou započteny i náklady: a) u šoupátek ceny -1 1 12 na
vyfuoření otvoru ve strcpech šachet pro prostup zemních souprav
šoupátek, b) u hlavních ventilů ceny -311 1 na osazenÍ zemních
souprav, c) u navftávacích pasŮ ceny -91 1 1 na výkop montážních
jamek, opravu izolace ocelových trubek a na osazenÍ zemnÍch souprav.
2. v cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání vodoměru,
šoupátek, uzavíracích klapek, ventilŮ, montážnlch vložek,
kompenzátorů, koncových nebo zpětných klapek, hydrantů, zemnÍch
souprav, šoupátkových koleček, šoupátkových a hydnntových kilčů,
navftávacích pasů, tvarovek a kompenzačnÍch nástavců; vo armatury
se oceňují ve speciÍikaci, b) podkladní bloky pod amatury: bloky se
oceňují přlslušnými cenami soubolů cen 452 2 ' -. 1 Podkladní a
zajišťovacÍkonstrukce zděné na maltu cementovou, 452 3*- . 1
Podkladní a zajišťovacíkonstrukce z betonu, 452 35- ' 1 Bednění
podkladních a zajišťovacích konstrukcí části A 01 tohoto ceníku, c)
oá€yp odvodňovacího zařízení hydrantů ze štěfuu nebo ště*opísku;
obsyp se oceňuje přlslušnými cenami souboru cen 451 5 ' - ' 1 Lože
pod potrubí' stoky a drcbné objekty části A 01 tohoto katalogu, d)
osazení hydrantových, šoupátkových a ventilových poklopŮ; osazení
poklopů se oceňuje přtslušnými cenami souboru cen 899 40-1 1
osazenÍ poklopů litinových části A 01 tohoto katalogu' 3' v cenách 8g1
52-4121 a -521 1 nejsou započteny náklady na dodání těsnících
pryžových kroužků. Tyto se oceňují ve speciÍikaci, nejsou-li zahmuty v
ceně trub. 4. V cenách 891 ..-5313 nejsou započteny náklady na
dodánÍ potrubnÍ spojky. Tyto jsou zahmuty v ceně trub.

M r.K22008012516r
K 891261112
PP

HYDRANT DUo NADZEMNÍ TUHÝ 28 80/2,1 m
HYDRANT DUO

1,000
1,000

l

MontáŽ hydrantů nadzemních DN 80

PP

PP

86

kus

za- a odvzdušňovací souprava DN 80 dl' 'l ,055 m

721

[CZK]

Cena celkem [CZK]

2

1+1

82

J.cena

27 102,00

27

240,00

1

1

rc?lol
240,00

1,000

628,00

628,00

kus

1,000

48 481,00

48 481,00

kus

1,000

628,00

28 8012,1 m

MontáŽ vodovodních šoupátek otevřený výkop DN '100
MontáŽ Vodovodních armatuÍ na potÍubí šoupátek nebo klapek
uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazenim zemní
soupravy (béz poklopů) DN 1 00

Stana 21 z 27

628,00
I

PČ Typ

NVVL.IUUJ IUUUU

M nlR

ŠoupĚH PŘÍRUBIVÉKRÁTKÉ 100

PP

88

M

HW1.950110000
002

E3

[CZK]

Cena celkem [CZK]

E1/A-1,15 -1,3

SOUPRAVA
100

K 89'1351112

kus

1,000

7 765,00

7 765,00

kus

1,000

1 629,00

1

kus

2,000

1149,00

2298,00

kus

2,000

18 394,00

36 788,00

kus

2,000

1 781,00

3 562,00

kus

14,000

376,00

5 264,00

100

15-1,3m)

SoUPRAVA ZEMNí TELEsKoPlcKÁ

PP

89

J.cena

Poznámka k souboru cen:
1 ' v cenách jsou započteny i náklady: a) u šoupátek ceny -1 1 12 na
vyfuoření ofuorŮ ve strcpech šachet prc prostup zemnich soupnv
šoupátek, b) u hlavnich ventilŮ ceny -31 1 1 na osazení zemních
souprav, c) u nawtávacÍch pasŮ ceny -91 1 1 na výkop montážních
jamek, opnvu holace ocelových trubek a na osazení zemnÍch souprav.
2. v cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání vodoměru,
šou pátek, uzavíracÍch klapek, ventilŮ, montážních vložek,
kompenzátolů, koncových nebo zpětných klapek, hydrantů, zemních
souprav, šoupátkových koleček, šoupákových a hydrantových kllěů,
navftávacích paŇ, tvenvek a kamFen7ačních nástavcťl: ýn annafuily
se ocetlq/ ye $peotrílíaci, bl podkladní hlakv pod amáfury; blÓky sé
oceňují přIsluŠnými cenami souboru cen 452 2 . ' ' 1 Podkladní a
zajišťovacíkonstrukce zděné na maltu cementovou, 452 3\ . 1
Podkladni a zajišťovací konstrukce z betonu, 452 35- ' 1 BedněnÍ
podkladnlch a zajišťovacÍchkonstrukcÍ části A 01 tohoto cenlku, c)
obsyp odvodňovacÍho zařÍzení hydrcntů ze štěftu nebo štěl*opÍsku;
obsyp se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 451 5 ' - ' 1 Lože
pod potrubl, stoky a drobné objeku části A 01 tohoto katalogu, d)
osazení hydnntových, šoupátkových a ventilových poklopŮ; osazení
poklopŮ se oceňuje přlslušnými cenami souboru cen 899 40-1 1
osazení poklopů litinových ěásti A 01 tohoto katalogu' 3. v cenách 891
52-4121 a -521 1 nejsou zapoěteny náklady na dodání těsnÍclch
pýových kroužkŮ. Tyto se oceňují ve speciÍikaci, nejsou'li zahmuty v
ceně trub. 4' V cenách 891 .'-5313 nejsou započteny náklady na
dodánl potrubní spojky' Tyto jsou zahmuy v ceně trub.

PSC

87

MJ Množství

Popis

Kód

E

1 I

A-1,1 5

-1'3

1

00

(1,1

629,00

5l,3m)

MontáŽ vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 200
MontáŽ Vodovodních armatur na potÍubí šoupátek nebo klapek
uzavíracích v otevřeném V}'kopu nebo v šachtách s osazením zemní
soupravy (bez poklopů) DN 200

PP

Poznámka k souboru cen:
1 ' v cenách jsou započteny i náklady: a) u šoupátek ceny -1 1 12 na
vyfvobnÍ otvoru ve stropech Šachet pm prcstup zemnich soupnv
šoupátek, b) u hlavních ventilů ceny -31 1 1 na osazení zemních
souprav, c) u naviávacÍch pasŮ ceny -91 1 1 na výkop montážnÍch
jamek, opravu izolace ocelových trubek a na osazení zemnlch soupldv.
2. v cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání Voclomělů,
Šoupátek, uzavÍncích klapek, ventilů, montážních vložek,
kompenzátoň, koncových nebo zpětných klapek, hydrantŮ, zemnÍch
souprav, Šoupátkových koleček, šoupátkových a hydrantových klíčů,
naw1ávacích pasů, fuarovek a kompenzačních nástavcŮ; tyto aÍmatury
se oceňují ve speciÍikaci, b) podklajlní bloky pod amatury; bloky se
oceňuií příslušnými cenami souboru cen 452 2 . - . 1 Podkladní a
zajiŠťovacÍkonstrukce zděné na maltu cementovou, 452 3"- . 1
Podkladní a zajiŠťovacíkonstrukce z betonu, 452 35- . 1 Bednění
podkladních a zajišťovacíchkonstrukcÍ části A 01 tohoto cenlku, c)
obsyp odvodňovacího zařÍzenl hydrantŮ ze štěťKu nebo ště,*opísku;
obsyp se oceňuje přtslušnými cenami souboru cen 451 5 . - . 1 Lože
pod potrubl, stoky a drobné objekty části A 01 tohoto katalogu, d)
osazenÍ hydrantových, Šoupátkových a ventilových poklopů; osazenl
poklopů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 899 40-1 1
osazení poklopŮ litinových části A 01 tohoto katalogu' 3. v cenách 891

PSC

pryžových ktoužkŮ. Tyto se oceňují ve specifikaci, nejsou-li zahmuty v
ceně trub. 4. v cenách 891 ''-5313 nejsou započteny náklady na
dodánl potrubní spojky' Tyto jsou zahmuý v ceně trub.

90

N VVL.+UUJZUVUV

M nln

ŠoupĚ B PŘÍRUBIVÉ KRÁTKÉ 200

PP
91

M

E3

HW1.950120000
003

PP

92

K
PP

SOUPRAVA
200

TELESK2 P cKÁ
t

E 1 /A-1,

3

5-

1,

8

,35-1,

SoUPRAVA zEMNí
89135'1 81 1-R

200

relrsroptcxÁ

e1lA-1,35_1,8 2oo (1,35-1,8m)

DemontáŽ vodovodních šoupátek otevřený výkop DN
200
DemontáŽ vodovodních armatur na potrubí V otevřeném $ýkopu nebo
v šachtách DN 200

2 '' přírubové šoupě DN 200 s ručnímkolem
2 '' přírubové šoupě DN 100 s ručnímkolem
2 '' přírubový FFR-kus DN 200/'100
í '' přÍrubový TT-kus DN 200

2,000
2,000
2,000
1,000

slÍana22z27

PČ Typ

MJ MnoŽství

Popis

Kód

3 ''podzemní hydrant Včetně poklopu a podkladní desky
3 " přírubové šoupě DN 200 Včetně zemní soupravy, podkladní

J.cena

[CZK]

Cena celkem [CZK]

3,000
3,000

desky a uličníhopoklopu
1 " přírubový T-kuS DN 200

1.000

součet
892351111

93

Tlaková zkouška Vodou potrubí DN 150 nebo 200

PP

Tlakové zkoušky Vodou na potrubí DN l 50 nebo 200

PSC

Poznámka k souboru cen:
1 ' Ceny -21 1 1 jsou uňeny prc zabezpečení jednoho konce
zkoušeného Úseku jakéhokoliv druhu potrubí' 2' v cenéch jsou
započteny náklady: a) u cen -1 1 1 1 - na přísun, montáž, demontáž a
odsun zkoušecího čerpadla, napuštěnÍ tlakovou vodou a dodání vody
pro tlakovou zkoušku, b) u cen -21 1 1 - na montáž a demontáž výrobkŮ
nebo dílcŮ prc zabezpečeni konce zkoušeného úseku potrubí, na
montáž a demontáž koncových tvarcvek, na montáž zaslepovacI
příruby, na zaslepení odboček pro hydranu' vzdušnÍky a jiné amatury
a odbočky pro odbočujIcířady,

K 892353122

94

PP

Proplach a dezinfekce Vodovodního potrubí DN 150
nebo 200

m

m

297,600

18,00

5 356,801

27,00

I 035,20

Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 1 50 nebo 200
Poznámka k souboru cen:
1. v cenách jsou započteny náklady na napuŠtěnía vypuŠtěnívody'
dodánÍ vody a dezinfekčního pmstbdku.

PSC

297

K 892372111

95

Zabezpeěení konců potrubí DN do 300 při tlakových
zkouškách vodou

8,000

407

32 592,00

Tlakové zkoušky Vodou zabezpečení konců potrubí při tlakov!'ch
zkouškách DN do 300

PP

Poznámka k souboru cen:
1. ceny -21 1 1 jsou uňeny prc zabezpečenÍ jednoho konce

zkouŠenéhoúseku jakéhokoliv druhu potrubí. 2. v cenách jsou
započteny náklady: a) u cen -1 1 1 1 - na přlsun, montáž, demontáž a
odsun zkoušecího čelpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody
pro tlakovou zkoušku, b) u cen -21 1 1 - na montáž a demontáž výrobků
nebo dllců pm zabezpečení konce zkoušeného Úseku potrubí, na
montáž a demontáž koncových fuarcvek' na montáž zaslepovací
příruby, na zaslepenl odboěek pro hydnnty, vzdušníky a jiné amatury
a odbočky plo odbočujÍcířady,

PSC

K 899401

96

1 1 1

PP

kus

28,000

315,00

I 820,00

poklop litinový ventilový

kus

28,000

432,00

12 096,00

PODKLAD, DESKA UNI UNI

kus

28,000

162,00

4 536,00

kus

5,000

458,00

2 290,00

kus

5,000

790,00

3 950,00

kus

5,000

162,00

810,00

kus

2,000

954,00

1 908,00

kus

2,000

2 029,00

4 058,00

kus

2,000

697,00

m

310,000

14,00

4 340,00

m

297,600

30,00

I 928,00

osazení poklopů litinových Ventilových
osazení poklopů litinosých ventilových
Poznámka k souboru cen:
1 ' v cénách osazení poklopů jsou započteny i náklady na jejich
podezděnÍ' 2' v cenách nejsou započteny náklady na dodánl poklopů;

PSC

tyto se oceňují ve specifikaci. ztratné se nestanoví.

M 42291402

97

PP

M

98

348100000000

PODKLAD. DESKA UNI UNI

PP

K 899401112

99

osazení poklopů litinových šoupátkových

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. v cenách osazení poklopů jsou započteny i náklady na jejich
podezdění. 2. v cenách nejsou započteny náklady na dodáni poklopů;
tyto se oceňujÍ ve speciÍÍkaci. ztratné se nestanovi'

M 42291352

100

M

101

348100000000

PP

't02

K
K

899401113

osazení poklopů litinových hydrantových

PP

osazení poklopů litinových hydranto\^ých

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. v cenách osazení poklopŮ jsou započteny i náklady na jejich
podezdění.2' v cenách nejsou započteny náklady na dodání poklopŮ;
vo se oceňují ve speciÍÍkaci. ztratné se nestanoví.

M r.1950KA510001

PoKLoP HYDRANT)VÝ aez toen HYDRANT
POKLOP

M 1348200000000
PP

BEZ LOGA HYDRANT

PODKLAD, DESKA POD HYDRANT.POKLOP

1

394,00

PODKLAD. DESKA POD HYDRANT.POKLOP

liosl ř|asozz1111
PP

106

PODKLAD. DESKA UNI UNI
PODKLAD. DESKA UNI UNI

PP

104

poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení
do terénu a do vozovky
poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do
vozovky

PP

103

osazení poklopů litinových Šoupátkových

PP

899722113

Signalizační vodič DN do 'l50 mm na potrubí
signalizaění vodiě na potrubí DN do 1 50 mm

Krytí potrubí z plastů výstraŽnou fólií z PVC 34cm
Slrana 23 227

PČTyp

KMí potrubí z
297

PP

K 89991

107

31

MJ MnoŽstvÍ

Popis

KÓd

03-R

PP

plastů výstraŽnou fólii z

J.cena

[CZK]

Cena celkem [CZK]

PVc šířky34cm
297

Příplatek za nerezové šrouby a bandáŽe přírubových
DN 80

kus

8,000

269,00

2152,00

kus

3,000

279,00

837,00

kus

15,000

322,00

4 830,00

Příplatek za nerezové šrouby a bandáŽe přírubových spojů DN 80

Včetnémateriálu
8

za nerezové šrouby a bandáŽe přírubových
100
Příplatek za nerezové šrouby a bandáŽe přírubových spojů DN 1 00

PP

včetně materiálu
3

K 89991

109

31

05-R

Příplatek za nerezové šrouby a bandáže přírubových
DN 2OO
Připlatek za nerezové šrouby a bandáže přírubových spojů DN 200

PP

včetnémateriálu
15,000

15

ostatní konstrukce a

9

D

K 919112233

1'10

42

bourání

spár pro Vytvoření komůrky š 20 mm hl 40 mm
těsnící zálivku v Živičnémkrytu

PP

dilatačníchspár v živiěnémkMu Vytvoření komůrky pro těsnící
zálivku šířky20 mm, hloubky 40 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištěnÍspár po bzání.

m

K 919122132

75,00

276,00

43,00

158,24

41,00

6 095,88

78,00

11 597,04

5 739,00

20 247,19

2 805,00

3 904,56

680

2.1

111

3,680

Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 20 mm hl
40 mm s těsnicím profilem

m

3,680

Utěsněnl dilatačních spár zálivkou za tepla V cementobetonovém nebo
Živičnémkrytu včetně adhezního nátěru s těsnicím proÍilem pod
zálivkou, pro komůrky šířky20 mm' hloubky 40 mm

PP

Poznámka k souboru cen:
spár pbd těsněním a
1. v cenách jsou započteny i náklady na vyčiŠtění
zalitím a náklady na impregnaci, těsnění a zalití spár včetně dodání

PSC

hmot.

3,680

2*1

I

1

K 919731122

z

Zarovnání styčnéplochy podkladu nebo krytu Živičného
tl do 100 mm

PP

Zarovnání sýčnéplochy podkladu nebo krytu podél vybourané části
komunikace nebo zpevněné plochy živičnéil' přes 50 do 100 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Prc volbu cen je rozhodujÍcÍ maximální tloušťka zarovnané styčné
plochy. 2. Náklady na vodoovné pfumÍstěn| suti zbylé po zarovnánÍ
styčnéplochy se samostatně neoceňuji, vo náklady jsou započteny ve
vodorovném přemístěn| suti prováděném pfr odstraňování podkladŮ
nebo krytů'

m

148,680

22,680
126,000

2-(9,5+1,84)

2.63,0

součet
't13

K 919735112

Řezání stávajícího Živičného krytu hl do 100 mm

m

PP

'100 mm

Poznámka k souboru cen:
1. v cenách jsou započteny i náklady na spotrebu vody

PSC

22,680

219,5+1,84)

2.63,0
Součet

114 K 961055't

148,680

stávaiíciho ŽivičnéhokMu nebo podkladu hloubky přes 50 do

1 1

PP

126,000

Bourání základúzeŽB

m3

3,528

Bourání základů z betonu Železového
Poznámka k položce:
hmotnost sutě 2,4 um3

P

vybourání stáVajÍcí šachty
stěny
2.2,9.1,8*0,2
2-2,0"1,8-0,2

2,088
1,440

součet

't15 K 963051
PP
PSC
P

1I

3

Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm

m3

1,392

Bourání Železobetonových skopů deskouich, tl' přes 8o mm
Poznámka k souboru cen:
1. cenu -1313 lze použlt i pro bourání bedničkových stropů. MnožstÝl
jednotek se uňuje v m3 včetně dutin.
Poznámka k položce:
hmotnost sutě 2,4 um3

vybourání stávající šachty
2'9-2,4-0'2 "stÍop

1,392

Slrana24 227

Typ
D
11

MJ MnoŽství

Popis

Kód

[CZK]

Přesun sutě

997
K 997221551

PP

Vodorovná doprava suti bez naloŽení, ale se sloŽením a s hrubým
urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. ceny nelze použítprc vodorcvnou dopravu suti po želéznici,po vodě
nebo neobvyklými dopravnÍmi prostředky.2. Je1i na dopravní dráze pro
vodorovnou dopravu suti překážka, pro ktercu je nutno suť překládat z
jeclnoho dopravního plostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v
každém úseku samostatně. 3' ceny 997 22-1 55 jsou urěeny pro sypký
mateiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené
vápnem, cementem nebo živicí.4' Ceny 997 22-156 jsou určeny prc
drobný kusový mateiál (dlažebnl kostky, lomový kámen).

129,572

11 I 43,1 s

27,

34 984.44

2,109

19,25-o,29 "dle poloŽky odstranění podkladu z kameniva tl.
200 mm
133,724-0,58 "dle položky odstraněnÍ podkladu z kameniva tl.
400 mm
8'8-0'625 "dle položky odstranění podkladu z betonu tl. 300
mm

76,21-0'1o3 ''dle poloŽky frézování Živičnéhokrýu

86,00

21,309

7,15-o,295 ''dle položky rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby

tl.

5,583

77,560
5,500

40 mm

7,850

75'474-o,128 "dle položky frézování živičnéhokrytu tl' 70 mm

s,661

Příplatek ZKD 't km u vodorovné dopravy suti

K 997221559

Cena celkem [CZK]

998 16,O2

Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km

51,1-o'417 ''dle poloŽky rozebrání dlaŽeb z kostek

117

J.cena

i

materiálů

1295,720

l

Vodorovná doprava suti bez naloŽení, ale se složením a s hrubým
urovnáním Příplatek k ceně za kaŽdý dalši i započattý '1 km přes '1 km

PP

Poznámka k souboru cen:
1. ceny nelze použit pro vodorovnou dopravu

sutí po železnici, po vodě
nebo neobvyklými dopravními prostředky.2. Je-li na dopravní dráze prc
vodorovnou dopravu suti překážka, pÍo ktercu je nutno suť překládat z
jednoho dopravního plostbdku na druhý, oceňuje se tato doprava v
každém úseku samostatně. 3' ceny 997 22-155 jsou uňeny p,o sypký
materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené
vápnem, cementem nebo živicí'4. Ceny 997 22-156 jsou uňeny pro
C!rcbný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).

PSC

10 příplatků

10-129,572
'1

997221561

18

720

IVodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km

i

PP

Vodorovná doprava suti bez naloŽení, ale se sloŽením a s hrubým
urovnáním z kusouých materiálů, na vzdálenosi do '1 km

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použítprc vodorovnou dopravu suti po železnici, po vo.!ě
nebo neobvyklými dopravními prostbdky.2. Je-li na doprcvnÍ dňze prc
vodorovnou dopnvu suti pbkážka, prc ktercu je nutno suť překládat z
jednoho dopravního prostbdku na druhý, oceňuje se tato doprava v
každém úseku samostatně.3. Ceny997 22-1ssjsou uňeny pro sypký
mateiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené
vápnem, cementem nebo živicÍ'4. ceny 997 22-156 jsou uňeny prc
drcbný kusový mateiál (dlažebnl kostky' lomový kámen)'

t

3,528-2,4 ''dle poloŽky bourání základů
1 ,392*2,4 ''dle poloŽky bourání stropů

dopravy suti z

PP

Vodorovná doprava suti bez naloženi, ale se sloŽením a s hrubým
urovnáním Příplalek k ceně za kaŽdý další i započat'ý 1 km přes 'l km

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. ceny nelze použítpro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě
nebo neobvyklými dopravními prcstb.lky' 2. Je-li na dopravnÍ dráze pro
vodorovnou dopravu suti pbkážka' pro kterou je nutno suť překládat z
jednoho dopravního ptostřdku na druhý, oceňuje se tato doprava v
kažC!ém úseku samostatně. 3' ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký
mateiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené
vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997 22-156 jsou uňeny prc
drobný kusový mateiál (dlažební kostky, lomový kámen).
1

161 ,00

1 901,09

32,00

3 778,56

8,467
3,341
11 808

součet
'1569

11,808

0 přÍplatků

Slrana25 227

t

118,080

i

PČTyp

MJ MnoŽství

Popis

Kód
10.11 808

't20

K 997221815
PP

Poplatek za uloŽení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z
prostého betonu zalříděného do Katalogu odpadů pod kÓdem 170 1 01

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. ceny uvedenév souboru cen je doporuěeno upravit podle aktuálnÍch
cen místně příslušnéskládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených
v souboru cen se oceňuje individuálně. 3' v cenách je započítán
poplatek za ukládánl odpadu dle zákona 185/2001 sb. 4. PřIpadné
drcenl stavébnÍho odpadu lzc ocenit ccnami souboru cen 997 00-60
DrcěnI stavebnÍho odpadu z katalogu 800-a Demolice objektů.

7,609

Cena celkem [CZK]

317,00

2 412,05

3í 7'00

3 743,14

88í.00

15 427,19

253,00

26 426,36

2,105

8,8-0,625 ''dle položky odstranění podkladu z betonu tl. 300
mm

5,500

7

Součet

K 997221825

ICZKI

11

Poplatek za uloŽení na skládce (skládkovné)
170',101
odpadu betonového kÓd

7,í 5-0,295 ''dle položky rozebrání dlaŽeb ze zámkové dlažby

121

J.cena

Poplatek zauloŽenÍ na skládce (skládkovné)
stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 170

11,808

101
Poplatek za uloŽení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z
armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170

PP

'tto'l

Poznámka k souboru cen:
1. ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálnÍch
cen místně přIslušné sktádky odpádů.2. UloženÍodpadů neuvedených
v souboru cen se oceňuje individuálně. 3' v cenách je započItán
poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb' 4. PřIpadné
drcení stavebniho odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60
Drcení stavebnlho odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektťr.

PSC

3,528-2,4 "dle položky bourání základů
1,392'2,4 ''dle položky bouránÍ stropů

8,467
3,341
11 808

Součet
't22

K 997221845

Poplatek za uloženÍ na skládce (skládkovné) odpadu
asfaltového bez dehtu kód odpadu 170302

PP

Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce (skládkovné)
asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod
kódem 1 70 3o2

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních
podmlnek.2' uloženi odpadŮ neuvedených v souboru een se oceňuje
indNiduálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle
zákona 185/2001 sb. 4' Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit
cenami souboru cen 997 00-60 DrcenÍ stavebního odpadu z katalogu
800-6 Demolice objektů.

t

7,850

76,21*o,103 ''dle položky frézování Živičného krytu tl' 40 mm

9'66í

75,474"0,128 "dle poloŽky írézováníŽivičnéhokrytu tl. 70 mm

17

součet

123 K 997221855

Poplatek za uloŽení na skládce (skládkovné) zeminy a
kameniva kód odpadu 170 5o4

PP

Poplalek za uloŽení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy
a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem í70 504

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. ceny uveclené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místnÍch
podmlnek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje
individuálně' 3. v cenách je započltán poplatek za ukládání odpadu dle
zákona 18g2001 sb' 4. Přtpadné drcení stavebního odpadu lze ocenit
cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu
800-6 De mol ice objektŮ.

t

77,560
104,452

PP

894 936,42

Přesun hmot

998

K 9982761

104,452

5,583

Součet

124

11

21,309

5'l,1*0,417 "dle po|ožky rozebrání dlažeb z kostek
19,25-o,29 ''dle poloŽky odstranění podkladu z kameniva tl.
200 mm
133,724-o,58 ''dle poloŽky odstranění podkladu z kameniva tl.
400 mm

D

't7,511

01

Přesun hmot pro trubní vedeníz trub z plastických
hmot otevřený výkop
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plasticlqich hmot nebo
sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v olevřeném výkopu
dopravní vzdálenost do 1 5 m

stÍana26 z27

t

903,064

991,00

894 936,42

pČ typ

Kód

cena celkem [czK]

Poznámka k souboru cen:
1. Položky pbsunu hmot nelze užÍt plo zeminu, sypaniny, štěrkopÍsek,
kamenivo ap. PřÍpadná manipulace s tlmto materiálem se oceňuje
souborem cen 162 .0-1 1 vodorcvné př€-mÍstěnÍ výkopku nebo sypaniny
katalogu 800.1 zemní práce'

PSC

o

MJ MnoŽství J.cena [CZKI

Popis

OST

1251 K osTo01
PP

ostatní

9 452,00

Hadice na odvodnění vzdušnÍku

kpl

1,000

1 074,00

1 074,00

kpl

2,000

430,00

860,00

kpl

1,000

7 518,00

7 518,00

Hadice na odVodnění vzdušníku

montáŽ včetně materiálu
délka 2,0 m
1

1261 K osTo02
PP

I

Zaslepeni konců stávajícího potrubí
zaslepeni konců stáVajícího potrubí
Včetně materiálu

2

1271 K
PP

osT003

DemontáŽ a zpětná montáŽ oplocení
DemontáŽ a zpětná montáž oplocení

Včetně jednoho ocelového sloupku, 3 ocelových Vzpěr a
podezdíVek z chodníkového ob.ubníku a jeho následné
uvedení do půVodnÍho stavu
3 ocelových Vzpěr a podezdívek z chodníkového obrubníku
a jeho následné uvedení do původníhostavu
V délce 8,0 m
1,000

1

I

J

.J
.1

J

J
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KRYGí LtsT souPlsU PRAGí
Stavba:
Vodovod - ul' Hybešova, Dašice
Objekt:

02 _ Vedlejší a ostatní náklady
KSO:
Místo:

CC-CZ:

Dašice

Zadavatel'.

Datum:

11.12.2019

lČ:

601 08631

DlČ:

c260108631

Uchazeč:
MIROS Pardubice a.s.

lČ:

27523934

DlČ:

c227523934

Projektant:

lČ:

601 131 1'l

DlČ:

c260113111

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Multiaqua s.r.o.
Zpracovatel:

lČ:

Roman Bárta

DlČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s vyuŽitím Cenové soustavy ÚRS' PoloŽky, které pochází z
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'cS ÚRs'
a Úrovní příslušnéhokalendářního pololetí' VeŠkerédalŠíinformace vymezujícípopis
a podmínky pouŽití těchto poloŽek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na WWW.cs-urs.cz, sekce Cenové
a technické podmínky.

Cena bez DPH

DPH

389 000,00

základní

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

389 000,00

21 ,O00/o

8't 690,00

0,00

15,00%

0,00

sníŽená

v

Cena s DPH

470 690,00

Zpracovatel

Projektant

Datum a podpis:

czK

Datum a podpis

Razítko

Uchazeč

Objednavatel

Strana

1 z 6

Razítko

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Razítko
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Razítko

REKAPITULAcE Čl.enĚnísoUPlsU pnncí
Stavba:
Vodovod - u|' Hybešova, Dašice
Objekt:

02 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč:

Dašice

Datum:

11.12.2019

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s

Projektant:

Multiaqua s.r.o

MlRoS Pardubice a.s.

Zpracovatel:

Roman Bárta

KÓd dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací
D1 -

VoN

1: Příprava

389 000,00

azarízeni staveniště, provozní a Územní vlivy

D2 - VRN: Vedlejší rozpočtové náklady

D3 -

46 000,00

VoN 2: Projektové dokumentace - náklady jinde neuvedené
VoN

3:

ostatní náklady jinde neuvedené

264 000,00

D2 - VRN: Vedlejší rozpočtové náklady

D5

_

9 000,00

I000,00

D2 - VRN: Vedlejší rozpočtové náklady

D4 -

46 000,00

264 000,00

VoN 4: Předání a převzetí díla - náklady jinde neuvedené

D2 - VRN: VedlejŠirozpočtové náklady

70 000,00
70 000,00

.J

J
J
.l
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souPls PRAGí
Stavba:
Vodovod - ul' HybeŠova, Dašice
Objekt:

02 - Vedlejší a ostatní náklady

MÍsto:
Zadavatel:
Uchazeč:
PČ Typ

Datum:

11.12.2019

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s

Projektant:

Multiaqua s.r.o.

MlRoS Pardubice a.s.

Zpracovatel:

Roman Bárta

Dašice

MJ MnoŽství J.cena [CZK]

Popis

Kód

Náklady soupisu celkem

oD1
oD2
K

I

r
PP

r

3

PP

Provozní

lxe

VoN 2: Projektové dokumentace

25 000,00

25 000,00

kpl

1,000

11 000,00

1í 000'00

kpl

1,000

10 000,00

10 000,00

I 000

VRN
Plán zásad organizace výstavby (ZoV)

P

Prováděcí dokumentace organizace dopravy v průběhu
stavbv, dopravní značení,světelná signalizace

K x5
PP

Prováděcí dokumentace organizace dopravy V průběhu stavby' dopravní
značení, svělelná signalizace

P

Poznámka k položce:
lnstalace, zajišténía údrŽba provizomího dopnvnlho značení během
celého obdbÍ platnosti provizomího značenl (dle vyhl. 30/2001 sb') na
komunikacích ovlivněných stavbou' Rozsah a Vdálenost dle postupu
prací zhotoviéle' zaiištěnÍ správnlho rozhodnutí, včelně zpncování a
prcjednánl prcjektu dopnvního značení na příslušnémDopnvním
inspektorátu. zajiŠtěn|rozhodnutí o povolení zvláštnlho užívánísilnic a
mÍstníchkomunikací. vypracovánÍ návrhu ft'šenídopnvnÍch opatbní a
dočasného doryavního značenl a jeho projednání.

Vypracování kontrolního a zkušebního plánu, prováděnÍ
předepsaných zkoušek dle kontrolního zkušebního

K X6

plnánu, např. kvallty práce, dodáVaných materiálů a
konstrukcí.

PP

Vypracovánl kont.olnlho a zkuŠebníhoplánu, ptuvádělll předepsallýUh
zkoušek dle kontrolního zkušebního plnánu, např. kvality práce'
dodávaných maleÍiálú a konskukcÍ.

oD4

VoN

3: ostatní náklady jinde neuvedené

VRN

ná

K x8

I000,00

- náklady jinde neuvedené

Poznámka k položce:
vč. dokumentace technického stavu stávajícich komunikací, budov a
objektŮ (technická zpráva, video, fotodokumentace, zákrcsy) před
zahájením výstavby a sledovánÍ vlivů stavby na okolní objekty v
prubéhu stavby. Čteněni po stavebnÍch objektech.

PP

1,000

vlivy

PP

K

kpl

celou dobu

Územnívlivy

Plán zásad organizace uýstavby (zov)

PP
8

46 000,00

náklady

Provoznívlivy po celou dobu stavby

lxz

oD2
7

46 000,00

zařÍzení staveniště - příprava, zřÍzení, provozování, odstranění
staveniště

oD2
r lx+

5

6

Příprava azařizení staveniště, provozní a územnívlivy

řízenístaveniŠtě - příprava, zřízení, provozování'
odstranění staveniště

oD3
4

1:

VRN

PP
2

389 000,00

VoN

X,I

Cena celkem [CZK]

kpl

1,000

3 000,00

3 000,00

kpl

1,000

4 000,00

4 000,00

kpl

1,000

2 000,00

2 000,00

264 000,00
264 000,00

vytýčen i prostorové polohy stavebn ích objektů,
Ivytýčeníhranic pozemků, vytýčeníobvodu staveniště

kpl

1,000

25 000,00

25 000,00

Vytýčenístávajících inŽenýrských sítí,vč' kopání sond
pro jejich zjištění' vč. ručních výkopů. Zajištění
aktualizace vyjádření správců sítík existenci sítí.

kpl

'1,000

15 000,00

15 000,00

l

Vybičení prostorové polohy stavebních objektů' vyl'ýčéníhranic
obvodu staveniště

Vytlýčení stáVajících inŽenýrských sítí, Vč. kopání sond pro jeiich zjištění'
vě. ručníchuýkopů. zajištění aktualizace Vyjádření správců sítík

existenci sítí.
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pČ Typ

I

Kód

K x10

Činnost geodeta ve výstavbě

kpl

PP

Činnost geodela Ve výstavbě

P

Poznámka k položce:
doměbní stavby pro účelyvýstavby (doměrení polohopisu, vytyčování
kanalizačnlch šachet a objektŮ na stokové síti v případě změny jejích
umÍstěníoprcti projektu, vč' Čov a ostatních objektů)

i';i;Fi
PP

P

K

11

15

PP

llz i x lyo

Činnost geologa - při výstavbě, zde součinnost se
statikem

,.1

^

l*,'

Kompletačníčinnost zhotovitele
oprava, znovuzřízení objektů (oplocení, zÍdky, potrubí
nebo zbořené během výstavby

P

Náklady spojené s vyřízením poŽadavků orgánů a
lzact

PP

Náklady spojené s Vyřízením požadavků orgánů a organizací nutných
před započetím výstavby

P

Poznámka k položce:
obsažených v dokladové části: např. kácení zeleně, dopravní trasy,
zvláštní užíváníkomunikací, správní poplatky, ohlášení stavby

K x19
PP

27 000.00

1,000

15 000,00

27 000.00

15 000,00

1,000

32 000,00

32 000,00

kpl

1,000

3 000,00

3 000,00

kpl

1,000

15

15 000,00

kpl

1,000

10 000,00

10 000,00

kpl

'1

.000

20 000.00

20 000,00

kpl

1,000

80 000,00

80 000,00

'1,000

22 000,00

22 000,00

činnost zhotovitele

Poznámka k položce:
s ohledem na technologii výstavby. Tam, kde nenÍ zohledněno v jiných
částech výkazů výměr' Např' oprava a znovuzřizení objektŮ kdy dojde
pfr výstavbě ke změně tnsy' technologie pokládky. Dále případné
podchycení, stávajícího potrubí pň křížení,jinde neuvedené (podélné
proÍily, situace)-jedná se o přÍpojky zjištěné během prcvádění
stavebnÍch pncí, atd.

15

1,000

Cena celkem [CZK]

Zajištění provozu dalšího subjektu nutného při přeložkách nebo
poškození stávajících podzemnÍch sítí- nutné uzavření Úseků, za.iištění
návhradního zásobení

oprava, znovuzřízeni objektů (oplocení, Zídky, potrubí apod) poškozené,
nebo zbořené během qýstavby

K x18

[CZK]

i

Zajištění provozu dalšího subjektu nutného při
přeloŽkách nebo poškození stávajících podzemních sítí
- nutné uzavření úseků, zajištění návhradního zásobení

PP

't4

J.cena

Činnost geologa - při výstavbě, zde součinnost se statikem
Poznámka k položce:
pň výstavbě, zde součlnoosÍse statikem (sledovánÍ vlivŮ stavby na
okolní objeku)

PP

]

MJ MnoŽství

Popis

Havarijní čerpánÍ podzemních a povrchových Vod
Havarijní čerpání podzemních a povrchových vod
Poznámka k položce:
pň živelných pohromách, intenzivních přívalových deštích' či letních

P

bouřkéch (pokud není uvedeno

K x25

16

v

jednotliwch so

a

pokud se na ně

Provedení dopravního značenípo celou dobu výstavby
včetně poplatků za zvláštní uŽívání silnic. Součástí
bude osazenÍ a provozování veškeréhodopravního
značenídle prováděcí dokumentace organizace
dopravy v průběhu stavby. Bude se jednat o osazení
dopra
Provedení dopravního značenípo celou dobu výstavby Včetnépoplatků
za zvláštní uŽívání silnic. Součástí bude osazení a provozování
veškerého dopravního značeni dle prováděcÍ dokumentace organizacé
dopravy v průběhu stavby. Bude se jednat o osazení dopravního
značení a svělelné signalizace v místě provádění prací po celou dobu
výstavby' V případě obousměrného střídavého provozu V jednom
jízdním pruhu bude doprava V exponovaných míslech a časech řízena
pracovníky stavby- Dále se bude jednat o zajištění přejezdu Vozidel přes
překop např. pomocí přejezdoVé oceIoVé desky' Dále náklady na
zajištění uzavírek, údržbudopravních znaěek, označení výkopů a
případné náhrady Veřejným dopravcům za objízdnétrasy po dobu trváni
objížděk a uzavírek. Dále náklady na oznámení obyvatelům dotčených
nemovitostí, kde bude uvaŽováno s úplnou nebo částečnou uzavírkou
komunikace, o zahájení prací v t'idenním předstihu a zajištěni přístupu
do nemovitostí pomocí přejezdů a přechodů po celou dobu výstavby
(pro přilehlé nemovitosti, pro podnikatelské subjekty)' zajištění přístupu v
místě stavby pro sloŽky záchranného inlegfovaného systému'

PP

K x26

17

''obchodnÍch

mínek zadavatele"

ocenění požadavků objednatele vyplývajících z''obchodních podmínek

PP

D

ocenění poŽadavků objednatele vyplývajícíchz
zadavatele"

D5

VoN 4: Předání a převzetí díla - náklady jinde neuvedené
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70 000,00
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K x28

18

PP

MJ MnoŽství

Popis

Kód

VRN: Ved

J.cena

[CZK]

Cena celkem [CZK]

70

na

Komplexní a technologické zkoušky dle příslušných

Čstt

kpl

1,000

20 000,00

20 000,00

kpl

1,000

2 000,00

2 000,00

kpl

1,000

15 000,00

15 000,00

kpl

1,000

15 000,00

í 5 000'00

kpl

1,000

18 000,00

18 000,00

Komplexní a technologické zkoušky dle příslušných
Poznámka k položce:
dle obecných podmlnek technických specilikacÍ a zápisi! ve stavebních
denÍcÍch ( např zkoušky hutnění, apod') Neuvedenó v jiných částech

P

výkazŮ výměr.

K x29

19

PP

K x30

20

Manipulační předpisy, prohlášenÍ o shodě, tlakové Žkoušky iinde
neuvedené

Vyhotovení geodetického zaměření skutečného
provedení stavby

PP

Vyhotovénígeodetického záměření skutečného provedení stavby

P

Poznámka k položce:
ve 3 vyhotovenÍch v listinné a

1 na cD nosiči v digitální tomě
formátu (včetně přeložek' přÍpojek NN

K x31

21

22

Manipulačnípředpisy, prohláŠení o shodě' tlakové
inde neuvedené

Vypracování geometrického plánu v celém rozsahu
stavby

PP

Vypracování geometrického plánu v celém rozsahu stavby

P

Poznámka k položce:
Geometrícký plán bude vypncován v 3 vyhotovenlch v listinné podobě

K x32
PP

Dokumenlace skuteěného provedení stavby (DsPs). Vyhotovení 6x v
paplrové podobě t 1 x elekronicky na cD ve formátech .doc, .xls, 'dwg'
.dxf.
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