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SMLoUVA o DíLo
.l
,/oJ
číslo:..

l.

uzavřená podle S 2586 a násl' zákona č.8g/2o12Sb., občanskéhozákoníku (dále jen
občanský
zákoník).

nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou, v souladu s s 1751 občanského zákoníku obchodní
podmínky Vodovody a kana!izace Pardubice, a.s. ze dne 1.9.2019 (dále
také jen oP), které jsou
přílohou č. 1 smlouvy o díIo

l.

I/ Obiednatel:

SMLUVNíSTRANY

Vodovody a kanalizace pardubice, a. s.
sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PsČ 53o 02
spo|ečnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999
zastoupena:
lng. Aleš Vavřička - místopředseda představenstva a ředitel společnosti
tčo:
60108631
Dlč:
cz6o1o8631
bankovníspojení:ČsoB, a.s.
č. účtu:
I76993L3lo3oo
telefon:
466 798 41,1
fax:
466304643
e-mail:
info@vakpce.cz
ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat:
lng. Dyntar Vítězslav - technický náměstek, lng. Fialková Gabriela
- vedoucí technicko-ínvestičního
oddělení
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a
podepisovat:

TDS
2/

-

bude určeno při podpisu smlouvy

Zhotovitel:

TEPRIS s.r.o.

sídlo/místo podnikání: Mezi Vodami 639/27,1'43 20 Praha 4
společnost je zapsána v obchodním rejstříku ved.Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 51188
zastoupena:
Bc. Tomášem GrabmŮllerem, technickým ředitelem, na základě plné moci

tČo:
DlČ:

bankovní spojení:
čísloúčtu:

telefon:
fax:
e-mail:

25LI7g47
cz699oo4936

Expobank CZ, a's'

5oo444o102/4ooo
244 403 513-14

241,772836
zepris@zepris.cz
ve věcech smluvních oprávněnijménem zhotovitele jednat a podepisovat:
Bc. Tomáš GrabmÚller, technický ředitel, na základě plné moci
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat
podepisovat:

a

lng. Tereza Šedivá, vedoucí obchodu bezvýkopových technologií
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ll.

pŘrouĚr 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 závazekobjednatele
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 jíná práva k dílu za podmínek dále
uvedených v této
smlouvě, není-li objednatel vlastníkem či oprávněným ex lege nebo z podstaty věci.
2/ Dílem se pro účelytéto smlouvy rozumí provedení sanace vodovodního řadu
DN 5oo v Pardubicích
na Dubině, a to v rozsahu prací a dodávek specifikovaných v projektové dokumentaci
zL2/2OI8

zpracované společností Multiaqua s.r'o., zodpovědný projektant: lng. Lubor Dítě'
Předmětnou
projektovou dokumentaci obdržel zhotovitel před podpisem této smlouvy,
což svým nížeuvedeným
podpisem potvrzuje. Dílem se rozumí rovněž provedení veškerékompletní přípravy
pro provedení
díla a zajištěníveškenýchpotřebných dokladů a dokumentace k prokázánířádné funkce
díla.
3/ Z důvodu odstranění jakýchkoliv budoucích nejasností a nedorozumění smluvní strany výslovně
uvádí, že součástípředmětu smlouvy jsou:
o provedení pasportizace stávajícíchobjektů dotčených stavbou včetně zaměření hladin ve
studních,

o
o
'
o

zařízení staveniště,

obstarání zařízení a materiálu, výroby, dopravy, dodání, proclení, zdanění, skladování, pojištění,
zkoušky stanovené projektovou dokumentací nebo závaznými ČSN,

revize dokladujícífunkčnost zařízení,doklady na použitémateriály v souladu se zákonem

22/1997 Sb. o technických požadavcíchna výrobky, a souvisejícími předpisy
součinnost zhotovitele s projektantem při zpracovánízměny díla,

o
o

č.

o
o
o
o
.
o
.
o
o

zajištěnízvláštního užíváníkomunikací v souladu se zákonem o komunikacích a prováděcích
předpisů, za bezpečenídopravně-inženýrských opatření,
provádění průběžnýchtestů a komplexních zkoušek,
provedenízkoušek hutněnízásypových Vrstev a pláně pod konstrukčnímivrstvami komunikací,
zajištěnípráv k používánípatentů, know-how, SW, autorských práv, pokud se vyskytují,
činnost odpovědného geodeta,
zpracovánía dodání předpisů pro provoz a údržbudíla,
zaškolenípracovníkůprovozovatele, komplexníodzkoušení, uvedenído provozu,
dodávku prvních provozních náplnído technologie,
poskytnutí záruk na celé dílo, odstraňování případných vad v záručnídobě,
obstaráníveškených dalšíchpracísouvisejících se zhotovením díla.

4/

Součástípředmětu 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 dokončenéhodíla, jakož i doklady nutné pro
vydání kolaudačníhosouhlasu, je-li stavebním úřadem vyžadován'

5/ Součástípředmětu smlouvy je veškerá dodavatelsko-inženýrská činnost spojená s provedením díla
a jeho uvedením do trvalého užívánía to zejména:

'
.
o
'

vytyčenía ochrana všech podzemních zařízení vzájmovém územístavby na základě vyjádření a
povolení dotčených správců těchto sítí
zajištěnívstupůna pozemky nutných pro provedení díla
projednání dočasných záborů ploch mezideponíí a ploch zaYízenístaveniště (ZS) potřebných pro
provedení díla včetně úhrady poplatků
zabezpečenípříslušných povolení k provedení a provozu dočasných objektů zařízení staveniště
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a
a

a

kompletačníčinnosti zhotovitele
ostraha staveniště, zajištěníbezpečnosti při prováděnídíla ve smyslu BoZP
péčeo nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování,
zimní opatření, nutný rozsah
pojištěnístavby.

6/ Zhotovitel

po

bude
dobu výstavby a komplexního vyzkoušeníspolupracovat s objednatelem.
V případě, že zhotovitel bude v uvedeném období provádět práce na
objektu či zařízenívodárenské
infrastruktury, jehož provoz bude muset být z důvodu postupu prací
omezen či přerušen, upozorní
zhotovitel objednatele na tuto skutečnost zápisem Ve stavebním deníku
minimáině 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

takovémto objektu či zařízení nezahájí.

na

7/ Dílo bude provedeno vnáležitékvalitě a dle veškerých předepsaných atestů,
zkoušek a revizídle
Čsttt a dalších platných 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 (rozumíse tím i čsN
EN), jejichž použitípřichází
v úvahu při provádění díla dle této smlouvy, budou pro realizaci
daného díla póvažovat 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 níže
uvedených 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 ,,bezezmén,,
c) každý výkres dokumentace skutečnéhoprovedení stavby bude opatřen jménem příjmením
a
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.
Nedodrženítétopodmínky je považováno za hrubé porušenísmluvních povinnosti.
I1'/ 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 státnísprávy týkajícíchse díla, vydaných v mezidobí
od zahájení provádění díla zhotovitelem do předánídíla objednateli'
V případě rozporů pří určeníobsahu, rozsahu nebo provedení díla podle jednotlivých výše
uvedených
bodů bude pro stanovení skutečnéhoobsahu a rozsahu díla, kjehož provedení je 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 následujícíchtermínech:
A) Termín zahájení díla: duben 2o2o (zadavotel upozorňuje, že se jednó o přepoktódoný termín)

B) Termín dokončenídíla a jeho předání objednateli: prosinec 2O2O (zadovotel upozorňuje, že se
jednó o přepoklódaný termín)

zhotovitel se zavazuje zahájit stavební práce do jednoho týdne ode dne převzetí staveniště od
objednatele.
2/ Místem plnění je: Hůrka v Pardubicích.

lV.

CENA DíLA

1'/ 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

16 o93 802,59 Kč

(slovy: šestnáct milionů devadesát tři tisíc osm set dva korun českých padesát devět haléřů)

2l Zhotovitel prohlašuje, že ke dni

uzavření této smlouvy je plátcem DPH, a v případě jakékoliv
změny, toto oznámí bezodkladně objednateli.

3/ Cena díla zahrnuje veškeré práce, 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 Pří|ohou č. 3 této smlouvy a tvoří součást
nabídky zhotovitele podané do zakázky,,Pardubice, Dubina - bezvýkopová sanace vodovodu DN
500".

4/ Podmínky pro změnu ceny díla jsou uvedeny v
oP.

V.

PLATEBNí PoDMíNKY

1/ objednatelem nebudou poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla' 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 zbývající platby jako zádržné, které bude uvolňováno do 15-ti dnů po odstranění všech
případných vad a nedodělků uvedených v Zápisu o předání a převzetí díla'

2/ Po ukončeníkaždého kalendářního 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
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technickým dozorem objednatele. Zhotovitelje oprávněn zahrnout do daňového dokladu
za příslušné
období pouze práce a dodávky v rozsahu odsouhlaseném techníckým dozorem'
3/ objednatel a zhotovitel shodně konstatují, že pokud zhotovitel provede pro objednatele
dle této
smlouvy i stavební nebo montážní práce (odpovídajícíčíselnémukódu klasifikace produkc
e CZ-CPA 41'
až 43| bude je fakturovat v režimu přenesení daňové povinnosti podle ustanovení
$92e) zákona č'
235l2oo4 Sb', o dani z přidané hodnoty, v platném znění. objednatel dále prohlašuje,
že nepoužije

výše uvedené práce výlučně pro soukromou potřebu nebo výlučně pro plněni, 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 stanoví oP

Vl.

ZÁRUKA

1/ Zhotovitel poskytuje objednateli až do uplynutí záručnídoby záruku za jakost díla, tedy přejímá
závazek, že dílo bude v průběhu příslušných záručníchlhůt, odpovídat výsledku určenému vtéto

smlouvě,

že nedojde

dokumentací.

ke

zhoršení parametrů, standardů

a jakosti

stanovených předanou

2/ Zhotovitel poskytuje na dílo od data předání a převzetí záruku 60 měsíců
3/ Dalšípodmínky stanovíoP.

Vlt.

SMLUVNí PoKUTY A FINANčNízÁRuxn

1/ V případě, že zhotovitel nedodrží termín předání a převzetí díla dle čl' lll. odst. 1 písm. B) této
smlouvy o dílo, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši o,o5% zceny díla

bezDPHzaokrouhlenénahoruna1O0Kčtj.81oo,_Kčzakaždýbyťzapočatýdenprodlení.

2/v

případě' že zhotovitel nedodržítermín kteréhokoIiv 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,osyo z ceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na L00 Kč tj. 8 1oo,- Kč za každý byť
započatý den prodlení. Pokud zhotovitel porušísvoji povinnost spočívající
v zahájení stavebních prácí

do 1 týdne ode dne převzetí staveniště od objednatele, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli
smluvní pokutu ve výši o,LYo z ceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na ].OO Kč tj. 16 100,_ Kč za
každý byť započatý den prodlení

3/ V případě, že zhotovitel nedodržítermín předání dokumentace skutečnéhoprovedení díla dle čl.

Xll. odst. 'J"4oP,zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši o,o5% zceny díla
bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč tj. 8 1oo,_ Kč zakaždý byť započatý den prodlení.

Smlouva o dÍlo - Pordubice, Dubina

- bezvýkopovó sanace vodovodu DN 50o

Strano 5/8

a/ V případě, že zhotovitel neodstraní vady či nedodělky, uvedené v zápise o předání převzetí
a
díla
v dohodnutém termínu, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši
o,osyo
z ceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na 1OO Kč tj' 8 1oo,_ 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 objednatetem a/nebo zhotovitel nepředá objednateIivyktizené
a uklizené
staveniště v dohodnutém termínu, zavazuje se zhotovitel uhradit objednatelismluvnípokutu
ve výši
100 000,- Kč a dále smluvní pokutu 20 ooo,- Kč za každý započatý den prodlení
nad rámec výše

uvedené jed norázové pokuty.

6/ V případě, že zhotovitel bude v prodIení s povlnností nastoupit

k odstraňování jakékoliv

reklamované vady v dohodnutém termínu , zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli
smluvní pokutu
ve výši o,05% z ceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na 1O0 Kč tj. 8 1oo,- Kč, za
každý byť
započatý den prodlení, a to za každou vadu zvlášť.

7/ Pokud zhotovitel porušíjiné povinnosti uvedené vtéto smlouvě o dílo nebo

obchodních
podmínkách, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu
ve výši o,o5%z ceny díla bez
DPH zaokrouhlené nahoru na ].O0 Kč tj. 8 1oo,_ Kč zakaždéjednotlivéporušenípovinnosti.

8/ V případě prodlení s úhradou ceny díla dle této smlouvy uhradí objednatel zhotoviteli
smluvní
pokutu ve výši o,o5% z dlužnéčástky za každý 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, způsobené porušením 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, anijiných povinností, závazků 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 nedodržení oznámených a schválených termínůodstávek a výluk je zhotovitel povinen
uhradit objednateli veškerénáklady 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 doručení písemného 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 zaplacenísmluvní pokuty, a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty. objednatel sivyhrazuje
právo na určenízpůsobu úhrady platné smluvní pokuty.
12/ Pokud zhotovitel nesplní některou svou povinnost sjednanou vtéto smlouvě o dílo a objednatel
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
v důsledku tohoto nesplní

sankce.
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Vlll.

pŘeoÁruí oítR, vtnstrutcxÉ pnÁvo

1/ Podmínky předánía převzetí díla, jakož i nabytí vlastnického práva objednatele

lX.

stanovíoP

UKoNčENíSMLoUVY

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

x.

sPoLEčNÁAZÁVĚREčNÁusrRruoveruí

1/ 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 výslovně
dohodIy na vyloučeníúčinnostinásIedujících ustanovení oP: čI. xx. FINANčtvízÁnurn
2/ Tuto smlouvu lze měnit, pokud ve smlouvě není uvedeno jinak, pouze dohodou stran Ve formě
číslovaných a oběma stranami podepsaných písemných dodatků. K návrhům dodatků této smlouvy se
smluvní strany zavazují vyjádřit písemně do ].0 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 oznámít druhé straně a vyvolat jednání zástupců obou stran'
Zhotovitel na sebe tímto přebírá nebezpečízměny okolností podle 5 1765, odst. 2 občanského
zákoníku'

4l obě

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 smlouvou 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, právní nástupce a postupníky takové 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'

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

7lTato 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.
8/ Přílohy Smlouvy o dílo:
Příloha č. 1: obchodnípodmínky
Příloha č. 2: Harmonogram postupu prací
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Příloha č. 3: oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb (doplněný položkový rozpočet)
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Příloha č. 1Smlouvy o dílo

oBcHoDruí poolvlíruNy
společnoEÍiVodovody a kanalizace Pardubipe,-a's.

l.

ÚvooruÍ usrnruovENí

I/ rfio obchodnÍ podmínky (dále také jen ,,PodmÍnky" nebo ,,oP") ve smyslu ustanovení 1751 a
$
násl' občanskéhozákonÍku upravujívztah mezi objednatelem a Zhotovitelem zaloŽený Smlouvou
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 Smiouva'
3/ Vobchodních podmínkách jsou

pouŽity zkratky, pro lepšÍ srozumitelnost textu

je Vtomto

odstavci, jakož ijinde v oP, uveden jejich přehled a plný význam zkrácených slov. Technický dozor
stavebníka (dále jen ,,TDs"), autorský dozor projektanta (dále jen ,,AD"), koordinátor bezpeónostia
ochrany zdravÍ při prácina staveniští(dále jen ,,Ko-BozP")

lt.

LHŮTY pl_tvĚruí

ý

Zhotovitel dokončÍcelé dílo a všechny jeho části (jsouJijaké) ve lhůtě pro dokončenídílanebo
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

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 uŽívánÍ díla a zároveň podpis
protokolů o odstranění všech vad zjištěných v průběhu záručnídoby.
3rl Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo dle závazného harmonogramu postupu prací (dále jen
,,harmonogram"). Harmonogram je nedÍlnou součástí SoD jako její příloha ó.2.v harmonogramu
jsou vyznačeny pro zhotovitele závazné dílčítermíny
plnění, tzv. milníky resp. uzlové body (dále jen
,,uzlové body"). 7ména harmonogramu je moŽná pouze na základě písemnéhododatku k soD'

Uzlovy bod se povaŽuje za splněný, pokud zhotovitel v souladu se závaznými podklady stavby a
pokyny objednatele a TDS řádně dokončil všechny práce a dodávky a předložil veškeré
dokumenty vztahujícíse k přÍslušnémuuzlovému bodu. o dokončení kaŽdého uzlového bodu

Vyhotoví zhotovitel zápis, ktený podepisuje zhotovitel, objednatel a TDS'

4/ Zhotovitel 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 pÍogramu pracÍ musí zohledňovat poŽadavky objednatele na součinnost s provozem
případně dotčenými zařízeními a na součinnost s dalšÍmidotčenými subjekty projektu. Dokud
1,
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nebude program pracÍodsouhlasen objednatelem, jsou platné závazné termínya obdobÍvýstavby

dle

harmonogramu; program prací musí brýt v souladu dílčímitermíny (milníky) dle
harmonogramu. Přehled skuteěného postupu prací ve vztahu k poslednímu schválenému
programu prací a Ve Vztahu k harmonogramu je zhotovitel povinen aktualizovat po celou dobu
realizace předmětu díla, nejméně v měsíčnÍchintervalech jako součást zprávy o postupu prací.
Zhotovitel rovněŽ předá objednateli ke schválenÍ aktualizovaný program prací, kdykoli předchozÍ
program pracÍ nesouhlasí se skutečným postupem nebo povinnostmi zhotovitele, nebo na
základě pokynu objednatele, a to nejpozdějí do 3 pracovních dní od obdrŽení pokynu. Jestliže
objednatel kdykoli oznámí zhotoviteli, Že program pracÍ (v míře, která je uvedena) neodpovídá
SOD, harmonogramu nebo skutečnému postupu a úmyslům, které zhotovitel uvedl, předloŽí
zhotovitel opravený program pracÍ objednateli ke schválení v souladu s tÍmto článkem'
5/ Zhotovítel potvrzuje, Že veškerésjednané lhůty jsou přiměřené a dostatečnépro řádné splnění
povinností vyplýruajících ze SOD' V případě, že SoD nestanoví zhotoviteli pro splnění nějaké
povinnosti lhůtu, je zhotovitel povinen ji splnit bez zbytečnéhoodkladu v závislosti na tom, ke
kterému plnění podle SoD se příslušná povinnost vztahuje'
6,l Zhotovitel nebude při prováděnÍ dÍla zodpovědný za prodlenÍ s provedením díla způsobené
rozhodnutÍmi orgánů veřejné správy, pokud je nemohl předvÍdat nebo nemohl předejít jejich
vlivům. Zhotovitel se zavazuje v případě takového prodlení předloŽit objednateli neprodleně
písemnou zprávu o okolnostech a důvodech takového prodlení.

v

7/ JestliŽe průběhu pracÍ Vystanou skryté nebo jiné objektivní překážky, které nemohl
objednatel ani zhotovitel předpokládat, zavazuií se obě strany, Že se bezodkladně dohodnou na
řešent' včetně zohlednění případných dopadů do termÍnu plněnÍ díla a učinÍvše pro odstraněnÍ
překáŽek.

8/ JestliŽe se zhotovítel domnívá, Že má nárok na změnu termÍnu dokončenÍdíla nebo uzlového
bodu, oznámÍ to písemně objednateli s popisem skutečností odůvodňujícíchvznik nároku.
Oznámení je zhotovitel povinen učinit bezodkladně poté, co se o takové skutečnosti 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 ěásti podle SoD je zhotovitel povinen
jinak v nezbytném rozsahu zajistit ochranu a bezpečnost
pozastaveného díla proti zničení,ztrátě nebo poškozenÍ, jakoŽ iskladování věcí opatřených
k provádění dÍla. Je rovněŽ povinen provést opatření k zamezení nebo minimalizaci škody, která
by pozastavením provádění díla mohla vzníknout (konzervace díla, opatření před propadnutÍm

v rozsahu stanoveném objednatelem,

lhůt poskytnutých orgány veřejné správy apod.), přiěemž o zamýšlených opatřenÍch je zhotovitel
povinen objednatele předem informovat. V případě, že k přerušenÍ prováděnÍ díla nebo jeho části
dojde z důvodůvýlučně na straně objednatele, jdou nezbytně nutné náklady spojené s činností
zhotovítele podle tohoto odstavce k tíŽíobjednatele.

10l Objednatel není povinen dílo převzít před uplynutÍm lhůty pro jeho dokončení'

llI.
V

CENA Dílá, 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,
manipulační a zdvihací techniky a přesunů hmot, zařízenístaveniště a jeho zabezpečení,
V

2
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hygienické zázemí pro pracovníky a dodavatele, Úklid průběŽný a konečný
úklid staveniště vč.
zhotovené stavby, veškerou dokumentaci pro provedeni oÍlu (díibnskou,
výroonr, teóhnologické a

pracovnÍ postupy apod.), dokumentaci skutečnéhoprouedenr, geodetické
praáce, provedení
předepsaných či sjednaných zkoušek, revizí,. předání atestů,
osvěočenr, prohtášení o shodě,
revízních protokolů a všech dalšíchdokumentů nutných k řádnámu znotovén'ía prááani'díla.
Dále
se jedná zejména o náklady na cla, reŽie, mzdy, sociálnÍ pojištěni pojištěnídle
smlouvy, poplatky,
-protipoŽárních
zdbory, dopravnÍ značenr, zajištění bezpečnosti práce a
opatření apod. a další
náklady spojené s plněním podmínek dle rozhodnutí přÍslušnýctr spáunicn
nebo dle
obecně závazných platných předpÍsů' V ceně jsou zahrnuty rovněŽ veškerénár<laáv
"reňť,
na softWare,
licence R užÍváváníknow-hoýsoftware, nekompilované ioro.;ové kód prog'.'áu1ich
a řídících
automatů s komentářem, popis softwarových aplikací a nastávených paraňetrů, přeoánÍ
heset
pro technologické celky apod.

2/ Cenaje stanovena podle příslušnédokumentace předané objednatelem zhotoviteli.
Pro obsah
sjednané ceny je rozhodujícísoupis stavebnÍch pracÍ, dodávek a sluŽeb s vykazem
výměr, který
byl součástí předané přÍslušnédokumentace. Pokud se v budoucnu ukáŽe,
že i přes přiměřenou
kontrolu objednatele v rámci zadávacÍho řízení položkorný rozpočet zhotovit'ele
neobsahuje
veškeré ooloŽky či sp-rávné počty měrných jednotek obsaŽ_ené v předaném
stavebních
pracú dodávek a sluŽeb, pak plati že takové chybějÍcí položky
či chybějící"oupi""
mnoŽství měrných
jednotek jsou předmětem plněnÍ a součástísjednáné
ceny díla. Zhotovltel nemá právo domáhat
se zvýšenÍsjednané ceny za dílo z důvodů chyb nebo nedbstatků v poloŽkovéň rázpoetu, pokud

jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplnéhooceněnÍ
soupisu staváoních praci

dodávek a sluŽeb.
Pokud se v budoucnu ukáŽe, Že poloŽkový rozpočet zhotovítele obsahuje poloŽky,
které nebudou
zhotovitelem realizovány či obsahuje nesprávné počty měrných jednotek obsaŽené předaném
v
soupise stavebních prací dodávek a sluŽeb, pak platr, že óojeonatel hradí cenu
dle skutečně
provedeného rozsahu předmětu plnění, a to bez ohledu na tó, jakým
způsobem byla příslušná
část předmětu plnění oceněna v poloŽkovém rozpočtu a bez ohledu na to, z jakého
oúvoáu takový
část díla nebyla realizována. Zhotovitel nemá právo domáhat se úhrady .óny
.a ěást dÍla, která
nebyla realizována.

3/ Daňový doklad musí splňovat všechny náleŽitosti daňového dokladu poŽadované platnou
právní úpravou. V případě, že daňoqý doklad nebude obsahovat
zákonné poŽadavky Ói údaje
nebudou správné, je objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do áatu j"no
splatnosti
zhotovitelÍ. Zhotovitelje povinen takový daňový doklad uvést do souladu s platnou právnÍ
úpravou

- lhůta splatnosti Vtakovém přÍpadě počínáběžet ode dne doručeníopraveného či nově
vystaveného dokladu objednatel

i.

4/ Pokud zhotovitel v průběhu plnění smlouvy porušíopakovaně sjednané či stanovené podmínky
provádění díla, zejména bude-li opětovně v prodlení se splněním
1ermÍnů jednotlivých závaznýcÁ
milníků dle časovéhoharmonogramu, je objednatel jiŽ při v pořadÍ oruňém porúšenísmlolvy
oprávněn pozastavit platby měsíčníchdaňových dokladů na dobu, než je toto porušenÍ smtouvý

zhotovitelem odstraněno, nejdéle však do doby řádného splnění cetétro 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 prodleni s platbami. Zhotovitel
vtakovém případě nemá nárok na náhradu škodyanijiných Wdajů souvisej-n'lích s pozastavením
měsíčníchplateb objed natelem'

lV. oBEcNÁ

PRAV|DLA PRo PLNĚNí soD

t/ Zhotovitel se zavazuje, Že na své nebezpečÍa v rozsahu dle SoD a na vlastní náklady provede,
dokončÍ,vyzkouší, připraví k předčasnému uŽÍvánÍ a ke kolaudaci (u ěástÍ díla, u xtáých neni

vyžadován zkušební provoz)

a uvede do zkušebníhoprovozu ve smluvené době dílo (bez
3
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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 Vymezen 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 doku mentace'
b) podmtnkami pravomocného územníhorozhodnutí
c) podmínkami pravomocnému stavebnÍho povolenÍ s podmínkami stanovisek a
vyjádřeními účastníků
stavebn Ího řízení
d) stanovisky, povolenÍmi a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy a samosprávy
e) příslušnými technickými a technologickými normami
f) obecně závaznou právníúpravou

a

Všemi výše uvedenými dokumenty zhotovitel disponuje, resp. se s nimi detailně seznámil. |1aŽdý
soD přiloŽen, nebo aniž by
na něj muselo b:ýt Wslovně odkazováno'

z těchto dokumentů je nedílnou součástí SOD, a to aniž by musel být k

2/ Zholovitel je povinen při realizaci předmětu dÍla průoěŽně prověřovat vhodnost

projektové

dokumentace díla a dalšídokumentace a dokumentů, ktenýmí je vymezen přeclmět a rozsah díla
a podle kteých je povinen předmět díla realizovat, včetně dokumentace pro provádění stavby,
zejména prověřovat zda jsou v souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, regulacemi a
normami a je povinen na jejich přÍpadný nesoulad nebo nevhodnost písemně informovat
objednatele a správce stavby. Pokud výše uvedené povinnosti zhotovitel nesplnÍ, odpovÍdá za
vady a důsledky věetně náhrady škody způsobenéobjednateli nebo třetí straně v důsledku tohoto
nesplněnÍ a je povinen dílo a předmětnou projektovou dokumentaci a dalšÍdokumentaci a
dokumenty uvést do souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařÍzeními, regulacemi a normami'

3/

Zhotovitel zajistí na vlastní náklady vydánÍ a aktualizaci veškerých rozhodnutí, oznámení

díla nebo třetích stran. Tato
k provádění dočasných praci
dalších činností,zvláštní užÍvaníkomunikací a

vyjádřenÍ státních orgánů a/nebo dotčených účastníků
realizace

rozhodnutí

a oznámení zahrnují mimo jiné povolení a souhlasy

dopravních r,nýluk, zemních pracÍ, \4ýkopů a
veřejných prostranstvÍ k provádění díla a souvisejícÍch činnostÍ(skládky, mezideponie,
manipulačnípruhy apod.), povolenÍ k pobytu, povolení k uŽívánípřenosných vysilaček, povolení
k přemístění veřejných zařízení apod'

4/ Zhotovitel bude odpovídat za přiměřenost, stabilitu a bezpečnost veškerých postupů na
staveništi, zajištěnísprávné technologické praxe při provádění dÍla a kvalitu a kvantitu všech
zhotovovacÍch pracÍa zajištěníkvalitníhoiízeníadohledu nad realizacípředmětu dÍla.
5/ Zhotovitel se zavazuje objednateli TDs, AD, koordínátorovi BOZP umoŽnit kontrolu realizace
předmětu díla, a to kdykoliv v době jeho prováděnÍ. Zhotovitel se zavazuje objednateli umožnit
vstup do veškeqých prostor, které s realizací předmětu díla souvisejí a tak poskytnout možnost
prověřit, zdali je dí|o prováděno řádně, a to i ve dnech pracovního klidu' Zhotovitel je povinen
poskytnout pří prováděnÍ kontroly poŽadovanou součinnost, zejména pak zajistit účast
odpovědného personálu zhotovitele. Zhotovitel umoŽní objednateli kontrolu u výrobců zaYízení,
která tvoří nebo majÍ tvořit součást dÍla. Tato kontrola nezbavuje zhotovitele plné odpovědnosti za
plněnÍ povinností v souladu se SoD.

6/ Zhotovitel se zúčastnÍdle pokynů objednatele a v rozsahu požadovaném objednatelem

kolaudace (u částídíla, u kterých není vyŽadován zkušební provoz), uvedení dokončeného díla do
zkušebnÍhoprovozu a jeho průběhu až do etapy vyhodnocení.

/

Při plněnÍSoD je zhotovitel povinen postupovat v souladu se zásadami projektového řÍzenítak,
aby bylo dosaŽeno maximální hospodárnosti při 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 koordínátóra aoze
1oate také jako ,ios" ,,AD", ,,KoBozP"), vydanýmÍ v souladu s dokumentací týkajícÍse provádějí dila, tj.
pokyny, které
nepředstavují změnu soD. V přÍpadě sporu smluvních stran zda je určitý pbkyn
,
objednatele

v souladu se závaznou dokumentací stavby, je rozhodující stanovisko
znalce. Pokuá ze stanoviska
znalce vyplyne, že pokyn objednatele není v souladu š předanou dokumentací, uzavřou smluvní
strany dodatek k soD.

9/ Zhotovitelje povinen objednatele bez zbytečnéhoodkladu pÍsemně upozornit na
jeho pokynů a důvody nevhodnosti specifikovat a tuto nevhodnost prokázat. nevhodnost
K upozornění

zhotovitele je objednatel povinen se vyjádřit do 5 pracovních dnů, nebuoá-ti dohodnuta jina
tnůta.
Pokud bude objednatel na splněnÍ pokynu přes upozornění na jeho nevhodnost trvat, je zhotovitel
povinen pokyn objednatele splnit.

t0/ )eii v průběhu prováděnÍ díla ohroŽena bezpeěnost provádění stavby, Život nebo zdravÍ osob
nebo hrozÉlijinéváŽné škody, nebo je-li dílo prováděno V rozporu se smlouvou, je objednatel, TDS

či Ko-BoZP

oprávněn, respektive povinen, pokud to okolnosti vyŽadujÍ, zÁotoviteti přikázat
přerušenÍ prací na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu. Zhótovitel je povinen
se
takovým příkazem řídit.

11/ 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 zajištění dalšíchpodmínek
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a jeho prováděcích předpisů nárizení vlády č. 59L/2006
Sb' o bliŽšíchminimálních poŽadavcÍch na bezpečnost a ochranu zdraví při práci nastaveništích.
L2/ v případě vzniku pracovního úrazu, havárie nebo poŽáru na pracovišti jsou dodavatelé
(poddodavatelé) povinni ihned tuto skutečnost oznámit objednateli.
13l PřerušenÍ provádění

díla z důvodůuvedených v odst. 10 tohoto článku musí být zapsáno do
stavebního deníku a nemá vliv na běh sjednaných lhůt plněnÍ ani nezakládá nárok ihotovitele na
úhradu nákladů nebo škody, které mu tímto přerušením vzniknou.

14/ Pokud vznikne

v

průběhu plnění SoD povinnost přibrat koordinátora B)ZP zdůvodů

spočÍvajÍcíchna straně zhotovitele, je objednatel oprávněn takového koordinátora vybrat a zajistit,
a to na náklady zhotovitele.

L5/ Zhotovitel je povinen plnít povinnosti dle SoD tak, aby nevznikla škoda' Zhotovitelje povinen
objednateli neprodleně oznámit, Že vznikla nebo bezprostředně hrozÍvznik škody, a včás přijmout
takové opatřenÍ, aby škodu odvrátil; současně je povinen navrhnout objednateli opatření
směřující k zamezenÍ škod. V přÍpadě porušení této povinnosti odpovídá zhotovitel objednateli
za škody, které mu tím vzniknou.

t6/

Zhotovitel odpovídá objednateli i třetím osobám za veškerou škodu, která jim vznikne

v důsledku jednání zhotovitele.

17/ Zhotovitel je povinen dodrŽovat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichŽ se

v

souvislostis plněním SoD.

dozvěděl

IB7/ Zhotovitel je povinen objednatele neprodleně, nejpozději však do 3 pracovních dnů od
vzniku níŽe uvedené skutečnosti pÍsemně ínformovat o tom, Že:
a) přestal plnit své splatné peněŽní závazky vůčipoddodavatelům podílejícÍmse na plněnÍ
soD,

zhotovitel se stal subjektem, na nějŽ byl podán návrh na zahájení insolvenčníhořízení,
c) bylo rozhodnuto o tom, Že vstupuje do likvidace,
d) přestal být 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/ Zhotovitel prohlašuje, Že je v souladu s právnÍmi předpisy oprávněn provádět veškeré
činnosti, které jsou předmětem SOD, a Že je k nim plně odborně způsobilý a dostatečně
kapacitně, materiálově i technicky vybavený.
20/ zhotovitel se zavazuje zejména poskytovat objednateli, TDs, AD a Ko-BoZP na jejich ústní
nebo písemnévyŽádánl' nejpozději však do 5 pracovnÍch dnů od uplatnění poŽadavku,
požadova né informace, vysvětle

2!/

n

í a konzu ltace vztahujÍcíse k pl něn í SoD.

PoRud není ve smlouvě stanoveno jinak, pak normy ČsN EN, zejména českétechnické

normy' jsou pro zhotovitele závazné vtom smyslu, že stanovujÍ minimální poŽadavky na realizací

díla.

22/ Pokud nebude dohodnuto ve zvláštním písemnémprotokolu jinak, je

pracovnÍ doba

zhotovítele na staveništi ze strany objednatele omezena příslušnými právními předpÍsy.

23/ Dalšípovinnosti zhotovitele:
a) zhotovitel bude jednat tak, aby zajistil dodávky materiálu a sluŽeb pro objednatele
za optimálních kvalitativních 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 týmu zhotovitele nebo jiná zhotovitelem pověřená odborná osoba
musí být jako zástupce zhotovitele po dobu provádění pracÍ, montáží a zkoušek dÍla
přítomna v místě stavby a musÍ být vybavena všemi pravomocemi jednat jménem
zhotovitele a přUímat oznámenÍ objednatele,
d) zhotovitel je povínen 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 zařízení pro pracovníky vlastní i pracovníky poddodavatelů,
f) zhotovitel se zavazuje, Že zaplatÍ ve splatnosti oprávněné faktury poddodavatelů, které
zhotovítel pro provedení díla WuŽil,

g) zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele nakládat sjeho
majetkem ani povolit takové nakládání s majetkem, ktery má objednatel ve svém
drženÍ,úschově či pod svou kontrolou,
h) zhotovitel bude řádně nakládat a pečovat o zařízení a stroje převzaté od objednatele po
dobu jejich uŽívání,
j) zhotovitel zajišťuje dopravu, vykládku a skladování v místě stavby na své náklady,
k) zhotovitel je povinen umožnit pověřeným zástupcům objednatele a přÍslušným
veřejnoprávnÍm orgánům provádět inspekci na stavbě z hlediska bezpečnosti práce,
kvality, dodržování technické dokumentace, harmonogramu pracÍ a udrŽování pořádku
na převzatém staveništi, jestliže během inspekce objednatel zjistÍ, Že ěinnosti zhotovitele
prováděné na stavbě nejsou v souladu se smlouvou, bezpečnostními předpisy nebo
závaznými podklady stavby, je povinen o svých výhradách informovat zhotovitele
písemně zápisem do stavebnÍho denÍku. Zhotovitel je povinen oprávněné připomínky
přijmout a ihned zjednat nápravu v souladu se smlouvou a závaznými podklady stavby.
oprávněné připomínky objednatele, které se týkají bezpečnéhoprovozu ostatnÍho
zaíízení,nebo bezpečnosti pracujícÍchbude zhotovitel odstraňovat okamŽitě. V případě
vážných závad je oprávněný zástupce objednatele oprávněn okamžitě přerušit
prováděnou čínnostzhotovitele aŽ do jejich odstraněnÍ.
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V.
I/ ZhoIovitelje oprávněn

je

PoDDoDAVATELÉ

provádět dílo nebo jeho část prostřednictvím poddodavatelů. Zhotovitel

povinen informovat objednatele

o

kaŽdém poddodavateli

V

dostatečném předstihu

minimálně 1'4 dní před zahájení prací poddodavatele na staveništi' Poddodavatelé, še kterymi
uvaŽuje pro realizaci ěásti díla, převyšujÍcíčástku 500 tis. Kč bez DPH clle smluvnÍho

tj.
s-e

rožpočtu
Tuto

musí být schváleni objednatelem. objednatel má právo neschválit poddodavatele.

skutečnost oznámí objednate| zhotoviteli pÍsemně spolu s vysvětlením svého rozhodnutÍ.

2/ Zhotovítel odpovídá za činnost poddodavatele, jako

by

ji prováděl sám.

3/ Zhotovitel se zavazuje, že práce na díle budou provádět pracovnÍci, kteří mají potřebnou
kvalifikacia odbornou způsobílost pro jimi prováděný druh pracÍ. Zhotovitei poskytne na požádání
objednateli doklady o kvalifikaci a způsobilosti osob, které využívá k plněnidíla přÍmo nebo jako
své poddodavatele- Pokud nebude takové osvědčenípreáloŽeno, nebo bude shledáno jako
nedostatečné'musÍ zhotovitel na poŽádání objednatele takového pracovnÍka odvolat a nahradit.
4/ objednatelje oprávněn poŽadovat vyloučenÍ jakéhokoliv 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
vyloučítho z účastina provádění díla. Vyloučený poddodavatel je povinen bezodkladně opustit
místo provádění díla včetně vyklizení staveniště'

5/ Zhotovitel je povinen zajistit koordinaci veškerých činnostÍa dodávek potřebných pro
provedení plnění podle SoD včetně činnostínebo dodávek zajišťovaných poddodavateli, popř.
jinými dodavateli a objednatelem, tak aby bylo zajištěno plynulé plnění povinnostÍ zhotovitele
podle SOD.

6/ Každý poddodavatelje povinen předat Ko-BoZP prostřednictvím zhotovitele nejpozději 8 dnů

před nástupem na staveniště ínformace o rizicích vznikajícÍch při praóovních nebo
technologických postupech, které zvolil. RovněŽ je povinen poskytovat koordinátorovÍ BozP
součinnost potřebnou pro plněníjeho úkolů.

7/ Prokazoval-li zhotovitel v zadávacÍm řízeníkva|ifikaci prostřednictvÍm poddodavatele, je
v případě jeho změny povinen takovou skutečnost projednat v dostatečnémčasovémpředstiňu

je

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

sdělit objednateli důvod změny

takového

8/ Zhotovitelje povinen proplácet oprávněně vystavené daňové doklady (faktury) poddodavatelů,
a to za podmÍnek stanovených ve sm|ouvě se poddodavatelem. JestliŽe zhotovitel nesplní tuto
povinnost, můŽe objednatel (podle v|astnÍho uváženQ na žádost jím schvá|eného poddodavatele,
doloženou doklady prokazujícími řádné splněnÍ přÍslušnéčásti závazku, oprávněnost nároku na
řádně uplatněnou platbu a při prodlení zhotovitele s úhradou delšÍneŽ 30 dnů, zaplatit tomuto
poddodavateli d|užnou částku (částečně nebo úplně) přímo. Částxu vyplacenou poddodavateli
podle předchozí věty je objednatel oprávněn (podle vlastní úvahy) započístzhotoviteli proti jeho
splatným nebo následně vzniklým finančnímpohledávkám nebo zhotovitele vyzvat k provedení
neprodlené úhrady této částky na účetobjednatele. Tato přÍmá platba nemá vliv na příslušná
ustanoveníSmlouvy o dílo, týkajÍcíse zádrŽného a smluvnÍch pokut

u.

PoDKLADY PRo pl_ruĚruí

t/ ZhotoviÍel prohlašuje, Že se důkladně, s odbornou péčÍseznámilse všemi závaznými podklady
stavby převzatými od objednatele viz, přílohy SoD' Zhotovitel prohlašuje, Že předané závazné
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podklady díla jsou dostatečné, jednoznačné,jemu plně srozumitelné a plně vhodné pro provedenÍ
díla v rozsahu, kvalitě a termínech sjednaných v SoD.

2/ Y případě podkladů dodávaných objednatelem po podpisu SoD je povinností zhotovitele

prověřit předané podklady a písemně objednateli oznámit zjištěné vaoýa připomÍnky
do 10 dnů
po

jejich převzetÍ.

3,z Zhotovitel je povinen přesvěděit se před zahájením, resp. provedením svých prací
a dodávek, o
stavu jiŽ realizovaných prací a dodávek na dile, na které jeho plněnÍ navažu;e nebo které s jeho
výkony souvisejÍ' Jakékoliv zjištěnénedostatky neprodleně p'rsemně oznámi objednateli spolu
s
návrhem na jejich odstranění.

4/ Zhotovitel prohlašuje, Že ke dni uzavření SoD řádně prověřil místnípodmínky na staveništi, je
seznámen s výsledky všech provedených průzkumůa měřenÍ předanýcn objedňatelem a vyjasnil
si všechny nejasné podmÍnky pro provedenÍ díla s pověřenými pracovnrry objednate1e při
prohlÍdce staveniště.

5/ Při nálezu funkčnísÍtě, která není součástÍpředaných podkladů, je zhotovitel povinen ve
spolupráci s objednatelem tuto sÍťidentifikovat, ochránit, následně zaměřit a zakreslit do
dokumentace skutečného proveden í'
6/ NesplnÉli zhotovitel povinnosti stanovené Vtomto článku, nenÍoprávněn později namítat, Že

mu nebyly jakékoliv vady či nedostatky známy, pokud je mohl zjistit přivynaloženíodborné péčea
nese úplnou odpovědnosta veškeré náklady na řádné dokončenídíla'

Vlt. ZMĚNA Dílá, oceŇovÁruí
7/ Má-li b]ýt v průběhu provádění dÍla změněn jeho dohodnutý obsah či rozsah, musí b:ýt taková
změna dohodnuta písemným dodatkem ke smlouvě o dílo, podepsaným všemi smluvnímí
stranami, kteý bude specifikovat rozsah změny předmětu dÍla a změnu ceny dÍla.

2/ Yeškeré změny v průběhu stavby budou probíhat v reŽimu změnového řÍzení'Na kaŽdou
změnu bude vystaven změnovy list, ktený bude zařazen do tzv. Knihy víceprací, odpočtůa změn.
Změnové řízenípostupuje ve třech krocích: 1) Návrh změny

2) Návrh ocenění změny

3)

odsouhlasenÍ 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 oceněni ke schválení Návrhu oceněnÍ a k Odsouhlasení změny. Bude-li mezi stranami
existovat shoda o věcném vymezenÍ změny díla, je objednatel oprávněn jednostranným písemným
pokynem nařídit realízovat takto změněné dÍlo i před uzavřením odpovídajícÍhododatku ke
smlouvě; oceněnÍ změny díla se potom řídípostupem dle odst. 3 tohoto ustanovenÍ.

3/ objednatelje oprávněn omezit ěi rozšÍřit rozsah díla (méněpráce či vícepráce), nebo poŽadovat
jinou kvalitu pracÍ a dodávek souvisejících s dílem (dále jen ,,změna díla"), a za tím účelemjsou
smluvní strany povinny uzavřít dodatek k soD, který poŽadovanou změnu dÍla popisuje' Zhotovitel
je povinen na základě poŽadavku objednatele přistoupit na změnu rozsahu díla, která dÍlo
omezuje či rozšiřuje' V přÍpadě, že dojde ke změně předmětu plnění (vícepráce či méněpráce),
nerealizaci části předmětu plněnÍ (např. z důvodu, Že původně stanovený rozsah předmětu plnění
bude při realizacive skutečnosti v menšÍmrozsahu) nebo jiným okolnostem majícÍmvliv na cenu
díla dle ustanovenÍ smlouvy o dílo, bude změna ceny dÍla kalkulována na základě jednotkovych
cen uvedených v nabÍdce. Cena pracÍa dodávek v nabÍdce neuvedených bude oceněna v souladu
s článkem Vlll. Na základě provedené rekalku|ace budeformou dodatku upravena smluvená cena
díla'
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4/ Pokud by změna díla znamenala i změnu dodrŽení dílčÍlhůty plnění, musí návrh obsahovat
změnu lhůty plněnÍtímdotčených uzlových bodů; v případě návrhu změny lhůty předánídÍla
musí
být současně přesně uvedeny i nové navrhované lhůiy splnění veškeýóh ještě
neooxončených
uzlovych 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-ii se smluvní strany na změně, je rozhodující

v

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

7/

Dodatky budou vzestupně čísloványa vydávány ve 4 vyhotovenÍch, znichŽ dvě vyhotovení

obdrŽí objednatel a dvě zhotovitel.

8/ Pokud zhotovitel nesplní své povinnosti stanovené v tomto článku ani po rnýzvě objednatele
zapsané do stavebního deníku, je objednatel oprávněn zajistit splnění táchto povinností
prostřednictvím třetí osoby, která bude odpovídat za vady jí provádené ůasti
oít" a poskytne za ni
záruku za jakost požadovanou objednatelem; vtomto přÍpaoě uhradí zhotovitel objednateli

všechny vzniklé náklady a škody.

9/ Není-liv SoD uvedeno jinak, bude při oceňování poloŽek postupováno následujÍcím způsobem:
PřÍslušná sazba nebo cena za každou poloŽku činnosti zhotovitele, zhotovovací práce, služby
nebo dodávky znamená sazbu nebo cenu pro tuto poloŽku uvedenou v Soupisu stavebních prací,
sluŽeb a dodávek s výkazem výměr, nebo v jiné částiSoD.
Tento způsob ocenění se pouŽije i pro oceněnÍ poloŽek, které budou realizovány jako součást
odsouhlasených vícepracÍ(a rovněŽ pro ocenění poloŽek, které nebudou realízováÁylaxo součást
méněpracQ, pokud je charakter činnostÍzhotovitele, zhotovovacích prací, sluŽeb nóoo oooáuxy
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 části soD.
Příslušná nová sazba nebo cena za každou poloŽku ěinnosti zhotovitele, zhotovovacÍ práce, sluŽby
nebo dodávky, bude stanovena, jestliŽe:
(a) tvořísoučást změny dÍla, a zároveň
(b) není obsaŽena v kterékoliv ěástiSoupisu stavebních prací, služeb a dodávek s výkazem
vyměr nebo v jiné části SoD, a zároveň
(c) Žádnou z uvedených sazeb ani cen uvedených v Soupisu stavebnÍch prací, sluŽeb a
dodávek s výkazem uýměr nebo v jiné části Smlouvy o dílo není možnépovaŽovat za
odpovÍdajÍcí,neboť činnost zhotovite|e, 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 zhotovítele, zhotovovacÍ
práce, sluŽby nebo dodávky, stanovena následujícím postupem:

a)

b)

bude odvozena od některé odpovÍdajícísazby nebo ceny uvedené v Soupisu stavebních pracÍ,
v jiné části SOD;
u poloŽek, sluŽeb a činnosti které nejsou obsaženy v Soupisu stavebních prací, služeb a
dodávek s výkazem výměr nebo v jiné částÍSmlouw o dílo, podle následujícího kalkulačního
vzorce rozboru ceny:
sluŽeb a dodávek s výkazem výměr nebo
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L

Přímý materiál

2

Mzdv

3

Odvody

4

Stroie

5

Ostatní přímé nákladv

6

PřímézoracovacÍ nákladv

(2+3+4+5)

Příménáklady

(1+6)

ReŽie výrobní

A9o/o

Režie správnÍ

(27o/o

Nepřímé nákladv

(7+8)

7

I

(35% z mezd)

z6\
z6\

Náklady celkem

(1+6+7+8)

I

Zisk

(3o/o

10

Nekalkulované náklady

z 6+7 +8\

(1+6+7+8+9+10)

Jednotková cena celkem

PřÍmé pořizovacÍ náklady na přímý materiál budou zhotovitelem doloŽeny fakturou (daňovym
dokladem) za nákup materiálu od prvního dodavatele a dále budou doloŽeny ostatnÍ přímé

c)
d)

náklady;

stoů budou vyuŽity aktuálnÍ ceníky qýrobců, platné v době podání
nabídky, poWšenéo přiměřený zisk ve \nýši 3% a nutné vedlejšínáklady.
u dodávek zalízenía

podle cenÍkůÚstavu racionalizace Ve stavebnictví (ÚRs), platných v den uzavření smlouvy o

dílo.

Zhotovitel vŽdy předložÍobjednateli návrh příslušnénové sazby nebo ceny s uvedením postupu při
jejím stanovení. Nově stanovené sazby nebo ceny budou v souladu s cenovou úrovnÍ obvyklou
v době a místě realizace předmětu díla. objednatel návrh zhotovitele posoudi schválí nebo upÍaví
tak, aby byl v souladu s \^ýše 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

Zhotovitel je povinen vést o provádění díla a o postupu prací stavební deník v souladu
právními
předpisy, tj. s 157 Stavebního zákona a přÍlohou č. 16 vyhlášky Ministerstva místniho
s
rozvoje č' 499/2006 sb. o dokumentacistaveb.

2/ PrvnÍ průpis dennÍch zápisů ve stavebním deníku bude zhotovitelem připraven k předání TDS
následujícípracovnÍ den do 10'00 hodin. Druhý průpis denních zápísů Ve stavebnÍm denÍku je
zhotovitel povinen uloŽít odděleně od originálu stavebnÍho denÍku tak, aby byl k dispozici
V přÍpadě ztráty nebo zničenÍoriginálu'

3/ Zhotovitel je povinen zajistit trvalou přístupnost stavebnÍho deníku na staveništi. Zápisy
vztahujÍcÍse k provádění díla můŽe do deníku provádět orgán státnÍho stavebního dohledu, AD,
TDS, Ko-BoZP a pověřenÍ pracovníci smluvních stran'
s provedeným zápisem nesouhlasí, je povinen připojit svoje vyjádřenÍ
Stejné pravidlo platí pro přÍpad, Že objednatel, AD, TDS nebo Ko-BozP nesouhlasÍ se
záznamem zhotovitele.

4/ JestliŽe zhotovitel
k zápisu.
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tX. znŘízEruí, MATERÁLY, PRAcoVNí PosTUPY A KVALITA PRoVEDENí
ý

Zhotovitel vyrobÍ nebo obstarázafizení a 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 péčířádného
zhotovitele

c) za pomoci vhodně vybavených zaiízenía bezpečných materiálů, nenÉli ve SoD uvedeno
jinak
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 použítyjen takové výrobky, materiá|y, konstrukce nebo zařízenr, jejichŽ
vlastnosti z hlediska způsobilosti díla pro daný účelzaruéují,ze ono při řádném provedení a běžné
údrŽbě po dobu předpokládané Životnosti splňuje a budé splňovat poŽadavky na mechaníckou
pevnost a stabilítu, ochranu zdraví a Životního prostředí, poŽární bezpečnoit,
bezpečnost pří
uŽívánía ochranu proti hluku a na úsporu energie' Zhotovitel se zavazuje a ručíza to, že při
realizaci díla nepouŽije Žádný materiál, výrobek, materiál, konstrukci nebó zaYízen( o kterém je
známo, Že je škodlivý, nebo nemá požadovanou certifikaci'
4/ Zhotovilel je povinen včas prokázat kvalitu díla předepsanými zkouškami, atesty, měřeními,
certífikáty a prohlášeními o shodě na pouŽité a zabudované máteriály a zaříze'n(, 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 nastavbě nábo x"
stavbě:
standardní vzorky materiálů od výrobce a vzorky uvedené SoD, to vše na náklady zhotovitele, jako
jsou např. zkušebnívzorby betonů, štěrkopísku apod., a dalšívzorky podle poŘynů objednatele.
Pokud se smluvní strany

v

určítémpřÍpadě nedohodnou jinak, budou vzórxy objednateti

předkládány na staveništia bude k nim připojen protokol s následujÍcímíúdaji:
a) materíál (název, popis, obchodníznačka);
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 pouŽÍt pouze po vydání souhlasu s jeho pouŽitím ze strany
objednatele.

6/ Objednatel v kteroukoliv potřebnou dobu bude mÍt plný přÍstup do všech částístaveniště, a
během výroby, produkce a výstavby a dalšíchsouvisejících činnostÍs realizací předmětu díla (na
staveništi a kdekoliv jínde) bude oprávněn prověřovat, kontrolovat, měřit a zkoušet materiály a
práci a kontrolovat postup výroby technologických zařízení a produkci a zpracování materiálů
výsledky veškeých činností.objednatel můŽe poŽádat, na náklady zhotovitele, o test materiálů
nebo test funkčnosti technologického zafizenÍ za osobnÍ účastizhotovitele přímo u wrobců těchto
zařÍzení anebo dříve, než budou tyto materiály nebo techno|ogická zařÍzenÍ dodány na staveníště
nebo před instalacítakových materiálu nebo zařízení na staveništi.

7/ Zhotovitel

předloŽí objednateli plán jakosti včetně kontrolnÍho a zkušebního plánu (KZP)
30 dní po zahájenÍ zhotovovacÍch prací, příčemŽKZP 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
nejpozději

dodrŽování a plnění postupů podle kontrolniho a zkušebního plánu a v přÍpadě odchylky
zhotovitele od podmÍnek a postupů uvedených v kontrolním a zkušebnÍm plánu požadovat
okamžitou nápravu včetně opakovánÍ kontrol, zkoušek, testů, měření ad.; v případě váŽného
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porušenípovinností zhotovitele oproti kontrolnímu
pozastavit realizaci předmětu dÍla.

a

zkušebnímuplánu můžeobjednatel

8/ Kontrolnía zkušebnÍ plán bude minimálně obsahovat:
a) předmět zkoušenÍ
b)

způsob zkoušenÍa médium

c) četnost a frekvenci zkoušení

d) předpokládané trvánÍ zkoušek
e)

stanovenídlejakénormy nebo postupu bude zkoušeníprováděno

f)jakých uýsledků zkoušenímá

9/

b:ýt

dosaŽeno

Objednatel bude zhotovitelem vždy přizván ke všem kontrolním zkouškám

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

a

testům,

10/ Výsledky všech kontrol, zkoušek a testů zapÍše zhotovitel do stavebnÍho deníku a uvede
v pravidelné měsÍčnÍzprávé o postupu prací. Konečný souhrn všech provedených kontrol,
zkoušek a testů předá objednateli při přejímacím řízenídokončenéhodÍla.

tI/ Zhotovitel poskytne objednateli plnou součinnost a příleŽitost k vykonávání těchto ěinnostÍ,
včetně toho, Že mu zajistí přístup, svá zařízenÍ, povolení a bezpečnostnívybavenÍ. Žáoná tato
činnost nezbavuje zhotovitele Žádné povinnostÍ ani odpovědnosti.
72/ Zhotovitelje povinen poskytnout veškerépřístroje, asístencí, dokumenty a dalšíinformace,
elektřinu, 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
provedení zkoušek. Zhotovitel spolu s objednatelem odsouhlasí čas a mÍsto pro určenézkoušky
jednotlivých zaťízení,materiálů nebo jiných částÍpředmětu díla. V případě odběru vzorků musí být
rozbory 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 dodatečnézkoušky. JestliŽe tyto pozměněné nebo dodatečnézkoušky prokáŽou, Že
zkoušené zaiízení, materiály, práce nebo výsledek činnosti nejsou v souladu s podmínkamiSoD,
ponese náklady na provedení těchto pozměněných nebo dodatečných zkoušek zhotovitel, bez
ohledu na jiná ustanoveníSoD.
t4/ ob)ednatel oznámízhotoviteli (na základě jeho výzvy) nejpozději 24 hodin předem svůj úmysl
zúčastnit se zkoušky. JestliŽe se objednatel nedostaví na dohodnuté místo ve smluvený čas, můŽe
zhotovitel přistoupit ke zkouškám (nedostalJi 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 výsledku
zkoušek, vypracované odborně způsobilou osobou. Jakmile byly poŽadované zkoušky provedeny,
objednatel potvrdí zhotoviteli zprávy o zkouškách.
objednatel je oprávněn provádět vlastnÍ zkoušky nezávisle na zkouškách prováděných
zhotovitelem; zhotovitelje povinen poskytnout poŽadovanou nezbytnou součinnost.

15l

16l Zhotovitel provede individuální a komplexní zkoušky.
lndividuální zkoušky - individuálním vyzkoušením je provedení vyzkoušení jednotlivých elementů
zařÍzení v 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 vysledky
individuálnÍch zkoušek zapÍšezhotovitel do stavebního denÍku. Náklady na provedení
individuálnÍho vyzkoušenítvoří součást nabÍdkové ceny díla.

Komplexní zkoušky - komplexnÍm vyzkoušenÍm prokazuje zhotovitel, Že je dílo (nebo jeho
ucelená, samostatného provozuschopná část) řádně a v poŽadované kvalitě dokončeno, Že
L2

Příloha č' 1 Smlouvy o di1o

splňuje poŽadovanou funkcia že je jako celek schopno zkušebního provozu. Zhotovitelje povinen
konání komplexních zkoušek oznámit objednateli 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 d;rla.

t7/ JesIliŽe 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, můžeobjednatel 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 zajistí, aby odmítnutá poloŽka odpovídala podmínkám SOD. JestliŽe
objednatel poŽaduje, aby bylo toto zařÍzenl, materiály nebo práce znovu zkoušeny, budou se
zkoušky za stejných podmÍnek opakovat. objednatel odmítne zaYízení,materiály nebo výsledky
činnosti i v přÍpadech, kdy na základě vysledků opakovaných zkoušek zjistÍ, že o-otčenéiařízení,
materiály nebo výsledky činnosti nedosahují poŽadované kvality nebo jinak neodpovÍdají
podmínkám SoD.

t8/

Bez ohledu na průběh a výsledky předchozÍch zkoušek nebo certifikací můŽe objednatel

vydat zhotoviteli pokyny k tomu, aby na náklady zhotovitele:

a) odstranil ze staveniŠtě veškerá zařízení nebo materiály, které nejsou v souladu s

podmínkami S0D nebo podmínkami obecně závazné právnÍ úpravy nebo technických norem
b) odstranil a znovu provedljakékolív práce nebo realizoval činnosti, které nebyly provedeny
v souladu s SOD,
c) provedl jakékoliv práce nebo reaIizoval činnosti, které jsou podle názoru objednatele

bezodkladně nutné pro bezpečnost na stavbě, ochrany Životního prostředí a ochrany
majetku aÍiiŽz 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 nenÉli schopen splnit) pokyn nejpozději do termínu stanovenému
objednatelem, bude objednatel oprávněn zajistit realizaci předmětných činnostÍjiným způsobem,
např. můženajmout a zaplatit jiné osoby, které práce nebo činnosti provedou; zhotovitel bude
povinen zaplatit objednateli všechny náklady plynoucí z tohoto nesplněnÍ (nebo neschopností

splněniJ.

X.

PRoVÁDĚruí oín

V objednatel předá zhotoviteli staveniště před termínem zahájenÍ pracÍ, a to vtermínu
dohodnutém smluvními stranami 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.
Předánístaveniště se uskuteční pÍsemně za účastiodpovědných zástupců obou smluvních stran.
Zhotovitelje povinen při přejímánístaveniště prověřit, zda staveniště nemá překážky, které brání
provedení díla. Hranice předaného obvodu staveniště dle zápisu o předání jsou pro zhotovitele
závazné' Vyznačeníobvodu staveniště, vyznačenízákladnÍch směrových a výškoých 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 staveništia přilehlých pozemcÍch dotčených
prováděnÍm díla a tyto sítě a jejich vytyčení a označenívhodným způsoben chránit tak, aby
v průběhu realizace předmětu díla nedošlo k jejich poškození. Dojde-li k poškozenÍ inženýrských
sítí,je zhotovitel povinen bezodkladně uvést poškozené sítě do původnÍho stavu. Zhotovitel nese
veškerénáklady na opravu sÍtíauvedenído původnÍhostavu, 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 veškerédůsledky a škody vzniklé jejich
13
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nedodrženÍm. Zhotovitel je povinen uŽívat staveniště pouze pro účelysouvisejícÍ s prováděním
díla a při užÍvánístaveništěje povinen dodrŽovat veškeréprávnÍ předpísy.

2/ Zhotovitelje povinen provést dílo v souladu se závaznými podklady díla a pokyny objednatele,
včetně pokynů TDS vydanýmiv souladu se soD a v jejich mezÍch s principy projektového řízení.
3/ Objednatelje oprávněn a zhotovitelje povinen průběŽně kontrolovat, zda je dílo prováděno v
s harmonogramem. V případě zjištění prodlenÍ oproti termÍnům uvedeným
v harmonogramu je zhotovítel povinen provést opatřenívedoucí k odstraněnÍ časovéhoprodlení.

souladu

4/ Zhotovilel je povínen organizovat a řídit časový i věcný postup provádění díla. Zhotovitel je
povinen po celou dobu prováděnÍ dÍla řídit provádění díla po celou dobu realizace svými

zaměstnanci minimálně V tomto složení:
a) stavbyvedoucí,
b) zástupce stavbyvedoucího nebo mistr,
c) pracovník kontroly a řízeníjakosti.
V

souladu se stavebním zákonem jmenovítě

s 153

(stavbyvedoucÍ a stavebnÍ dozor),

s

158

(Vybrané činnosti ve ýstavbě) a $ 160 (Provádění staveb) musÍ zhotovitel zabezpečit odborné
vedenÍ realizace díla stavbyvedoucím, kteď má pro tuto vybranou činnost ve výstavbě patřičnou
autorizaci Českékomory autorizovaných inŽenýrů a techníků.

5/ Zhotovitel je povinen Wbudovat, provozovat a následně odstranit zařízení staveniště' VybavenÍ
zaÍízenístaveniště objekty bude dle potřeb a zvyklostí zhotovitele; rozsah vybavení je plně na
zhotoviteli, veškerénáklady zhotovitel zahrnul do nabídkové ceny díla. Na zařÍzení staveniště je
povinen si obstarat veškerá potřebná stavebnÍ povolenÍ, kolaudačnÍ souhlas a jiná potřebná
úřednÍpovolenÍ,vyŽadujÉlise podle účinnýchprávnÍch předpisů, a předložitTDS jejich kopii do 5
pracovních dnů od nabytí právnÍ moci takorlých povolení' Bez potřebných úředních povolení není
zhotovitel oprávn

ě

n zaÍízenístave n iště vyb

ud

ovat, přÍpad ně provozovat.

6/ Zhotovitel bude udrŽovat staveniště přiměřeně volné od všech překáŽek. Zhotovitelje povinen
provádět průběžnýúklid staveniště umoŽňujícíplynulé prováděnÍ stavby a průběŽný úklid
přÍstupových komunikacÍ a okolí stavebních pozemků od znečištěnízpůsobenéhoprováděním
díla. Před podáním výzuy k převzetí dÍla je zhotovitel povinen provést závěrečný úklid staveniště a
díla, jímŽ zhotovitel zcela vyčistístaveniště a v návaznosti na to uvede stavbu a její okolí do
reprezentativního stavu umoŽňujícího jejich uŽívánÍv souladu s účelemSoD. Do potvrzení zápisu
o předání a převzetÍ dÍla je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi věci, které mohou být
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 delšívŽívánÍ, neŽ byla dohodnutá
doba.

8/ Skladování vlastních dodávek během Íealizace díla na staveníšti nebo jiném místě zajistí

zhotovite| na své náklady a vlastní nebezpečí'

9/ Zhotovitel odpovídá 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.
t85/2ootSb., v platném znění.

Lo/ Zhotovitel předá objednateli při předání a převzetí dÍla přehled

o druzÍch

likvidovaných odpadů a doklady potvrzující způsob uloŽení či likvidace těchto odpadů.

a

množství

1'1'/ lhotovitel zajistí včas veškerá média nezbytná pro řádné provádění a dokončení díla'
Náklady na úhradu spotřebovaných energií a médiíhradí zhotovitel a jsou součástísmluvní ceny'
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t2/ Zhotovitel je povinen umoŽnit pracovníkůmtechnického dozoru kontrolu všech činností
zhotovitele souvisejícÍch se zhotovenÍm díla. Dále je zhotovitel povinen zajistit účast
svých

odpovědných pracovníkůna prověření svých dodávek a pracÍ, které
ýovádí pr"couník
odběratelské kontroly a činit neprodleně opatření k odstraněnÍ vytknutých zá,uad a odchylek
od
projektu,

t3/ Pracovníci technického dozoru nebo oprávněné osoby objednatele jsou oprávněni dát
pracovníkům zhotovitele pokyn přerušit práci, pokud oopóvěoný zástupóe
zhoiovitele nenÍ
dosaŽitelný, pokud objednatel zjistí, Že zhotovitel zakryl část díla bei souhlasu objednatele
nebo,
Že se v dalšímpostupu výstavby stala nepřístupnou nóno je-ti ohroŽena
bezpečnost prováděného
díla, Život nebo zdraví pracovníků na stavbě. Pracovnrci zhotovitele jsou povinni tento pokyn
respektovat a práci přerušit.
1"4/ Zhotovitelje povinen zabezpečítpro výkon činnosti objednatele a technického dozoru
odpovídajícípodmínky, tj. 1 samostatnou, uzamykatelnou' běŽně vybavenou kance|ář v
prostorách zařízení staveníště(stavebnÍ buňku) s elektrickým vytápěním pro
zimní obdobÍ,

elektrickým osvětlením apod.

t5/ U prací a konstrukcí, které budou v dalšímpostupu zakryly nebo se stanou nepřístupnými, je
zhotovitel povinen vyzvat objednatele k jejich kontrole a vyžádatsijeho následný souh|as š.iejión
zakrytÍm, a to zápisem do stavebního deníku. Tuto kontroiu provede TDS do 3 přacovnícn
oňď po
obdrŽenÍ výzvy zhotovite|e zápisem v deníku a v případě mimořádné nepřítomnosti odpovědného
zástupce objednatele na stavbě do 2 dnů po obdrženÍ pÍsemné výzvy nebo telefonické vyzvy do
sídla zmocněnce objednatele. NedostavÉli se objednatei v dohodnutám termínu ke kontrole lnýše
uvedených konstrukcí, můŽe zhotovite| pokračovat v provádění díla. V případě, že objednatel i
přesto bude požadovat odkrytÍ uvedených konstrukcí, zhotovitel tak učiní.Pokud
se dálá zjistí že
práce nebyly provedeny řádně, hradí veškeré souvisejícínáklady zhotovitel, v
opačnémpříóadě je
uhradÍ objednatel.

t6/ DosaženÍ předepsaných parametrů a kvality dí1a prokáŽe zhotovitel úspěšně provedenými
zkouškami, testy a kontrolami. Zhotovitel předá jako přÍ1ohu smlouvy o dílo objednateli eas-ou.i
plán a seznam všech zkoušek, testů a kontrol prováděných v průběhu ihotovení o'i'la
nebo přijehó

dokončenívčetně komplexních zkoušek. Návrh bude obsahovat rovněŽ jméno pracovnÍka
zhotovitele odpovědného za prováděnÍ kontroly a za správnost výsledků kontrol.

L7/ Plán kontrol, zpracovaný zhotovitelem, projednaný a odsouhlasený s objednatelem je v
průoětru zhotovení díla pro zhotovitele závazný. Posouzení nebo nepósouzeňí plánu
kontrol

objednatelem nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za kontroly, zkoušky a testy
provedenÍ dÍla.

a za

iádné

18/ Výsledky všech provedených kontrol, zkoušek a testů shrne zhotovitel do ''knihy kontrol a
zkoušek'', kterou předá objednate|i při přejÍmacím řízenídokončenéhodíla nebo jeho části.

19l

objednatel má právo zúčastňovatse prostřednictvím svých pracovníků, pověřených

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

20/ v případě opakované kontroly, zkoušky nebo testu z důvodů,které leŽí na straně zhotovitele,
hradÍ náklady na jejich opakování zhotovítel 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 dodrŽovat povinnosti
stanovené SOD nebo oP, jinak je objednatel nebo TDS oprávněn vyŽadovat výměnu pracovníků
zhotovitele, kteří uvedené povinnosti neplní' Zhotovítel se zavazuje odvolat tyto pracovníky ze
stavby okamŽitě po uplatněnÍ poŽadavku objednatele nebo TDS a následující pracovní den je
nahradit jinými vhodnými pracovníky. Stejná oprávnění má objednatel
poddodavatelů a osobám pro ně činným.

Xl.

i

vůčipracovníkům

KoNTRoLNí DNY, ZPRÁVY o PoSTUPU PRACÍ

1,/ SmluvnÍ strany se dohodly, Že vzájemný kontrolnÍ styk budou aŽ do podpisu Zápisu o předánÍ a
převzetÍ dÍla přednostně soustřed'ovat do kontrolních dnů, pokud SoD nestanovíjinak.

2/ Nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak, kontrolnÍ dny svolává pravidelně, nejméně
však jednou za měsíc, TDS. Kontrolní dny se budou konat v prostorách staveniště. Zhotovitel i
objednateljsou oprávněni obrátit se na TDS s poŽadavkem, aby svolal mimořádný kontrolní den'
3/ Za zhotovitele i za objednatele jsou povinni účastnitse kontrolnÍch dnů zástupci, kteří jsou
oprávněni rozhodovat ve věcech technických a realizačních. TDS je oprávněn vyžádat si
na jednotlivém kontrolním dní nebo na kontrolních dnech určitéhodruhu i přítomnost dalších
osob, přičemŽ zhotovitelje v přÍpadě Žádosti TDS povinen jejich účastzajistit.

Neodůvodněná neúčastpracovníků zhotovitele, jejichŽ účastna kontrolním dni je povinná
nebo jejichŽ účastsi TDS vyŽádal v oznámenÍ o konání kontrolního dne, se povaŽuje za porušení
povinnosti zhotovitele poskytnout objednateli součinnost a zhotovitel uhradÍ všem zúčastněným
vynaloženénáklady.

4/

5/ TDs pÍsemně oznámÍ den, hodinu a mÍsto konání kontrolních dnů, stejně jako osoby, jejichŽ

účastna jednotlivých kontrolnÍch dnech poŽaduje.

6/ TDs pořídÍzkaŽdého kontrolního dne písemný zápis, kteď vjednom

zhotoviteli do třÍ pracovních dnÍ ode dne konání kontrolního dne.

vyhotovenÍ doručí

7/ lápisem z kontrolnÍho dne nelze měnit ujednáníSoD. Dohodnuté termíny a ostatní ujednání
podepsaná 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 změnovéh o iízení.
8/ Zhotovitel připraví zprávy o postupu prací měsíčně a předá je vŽdy objednateli. První zpráva
bude pokryvat období do konce prvního kalendářního měsíce po předání a převzetÍ staveniště.
Poté budou zpráw zpracovány vŽdy pro období od prvního do poslednÍho dne kalendářního
měsíce'

Návrh zprávy předá zhotovitel objednateli vŽdy do 7 dnů po skončeníobdobt, jehoŽ se týká, a to

elektronické podobě. objednatel se k předloženému návrhu zprávy vyjádří zhotoviteli do
následujÍcích 7 dnů. Do dalšÍch 4 dnů pak zhotovitel předá objednateli zprávu, která bude
respektovat při pornínky objednatele.

v

Na pokyn objednatele je zhotovitel povinen Wpracovat tyto zprávy isjinými náleŽitostmi nebo
vypracovat i dalšízprávy, nežjsou uvedeny ve SoD a oP'
PodávánÍzpráv bude pokračovat, dokud zhotovitel nedokončÍvšechnyčinnosti vedoucí k realizaci
předmětu díla aŽ do vydání protokolu o převzetí díla.
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Strukturu zpráv určízhotoviteli objednatel nejpozději do27dnů ode dne podpisu SoD' Případně

změny struktury nebo obsahu zprávy oznámÍ objednatel zhotoviteli nejpozději 21 dni před

termínem před loŽení zprávy.

|\aŽdá zpráva bude za přÍslušnéobdobí minimálně obsahovat:

i.

informace o stavu realizace předmětu díla, harmonogramy a podrobné popisy pokroku
pracÍ za přÍslušnéobdobl, včetně všech stadir pro.;eŘtový-ch prací
6sou-ti jaké), stavu
dokumentace zhotovitele, zásobování, ufroby, 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 finančníhoplánu, zahrnujÍcího jak finančnÍvyjádření jiŽ provedených prácí,
tak
plánovaný fínančnÍpostup v dalšíchobdobí realizace přeámětu díla, a dále přehled
dělení
způsobilých a nezpůsobilých nákladů

iii. fotografie (mín. počet 20 ks, barevné, sjednoznačným určenímmísta, data a času
pořÍzení fotografie) ukazující stav, fáze a pokrok při realizací dÍla, vč. vlivu
dÍla na Životní
prostředí,

iv.

u výroby kaŽd'é důleŽitépoložky zaťízenía materiálů jméno výrobce, místo
Wroby, plnění v
procentech a skutečnénebo očekávanéúdaje o;
zahájenÍvýroby,
ínspekcích zhotovitele,

a)
b)
c)
d)

zkouškách a
nakládce a dodání na staveniště;
v. podrobnosti o personálu zhotovitele a vybavenízhotovitele,
vi. kopie dokumentů o zajištěníjakostí, výsledcích zkoušek a certifikátech materiálů,
vii. bezpečnostnÍ statistiky, včetně podrobnostÍ o jakýchkoliv nehodách a ěinnostech
vztahujÍcích se k ekologickým aspektům a vztahů k veřejnostia
viii. aktualizaci programu pracÍ, srovnánískutečnéhoa plánovaného postupu, s podrobnostmi
o veškerych událostech a okolnostech, které by mohly ohrozit dokončenÍ v souladu se
SoD,
a o opatřeních, která jsou (nebo budou) přijata pro překonání zpoždění.
ix. seznam všech změn, průběhu změnových řízení aseznamu změnových listů
x. návrh zhotovitele na úspory nákladů díla
xi. podrobný plán a popis pracípro dalšíobdobÍ

Xll. pŘuíuncízNouŠny, pŘeoÁruí n pŘEvzgrí oín
V Objednatelje oprávněn požadovat provedení přejÍmacích zkoušek v rozsahu dle této kapitoly'
Pokud tohoto oprávnění objednatel vyuŽije, je povinen k provedenÍ přejímacích zkoušex
zhotovitele písemně vyzvat, a to nejpozději 20 dnů před zahájenÍm přejÍmacího řízení, zhotovitel
je poté povinen přejímacízkouškyprovéstv níŽe uvedeném rozsahu.
2/ Zho|ovitel provede před zahájenÍm přejímacího řízenÍ vedoucÍho k předání a

převzetÍ dÍla

přejÍmacÍzkouškyv souladu s SoD a těmito OP, příslušnými normamia pokyny objednatele,

3/ PřejÍmací zkoušky zahrnujívšechny zkoušky uvedené v časovéma věcném programu průběhu
zkoušek, schváleného objednatelem; zahrnuje všechny indivíduální a komplexní ikoušky a dále
zkoušky požadovanézávaznou právní úpravou, normami, státnÍmi orgány
nezbytné k prokázánÍ kvality a bezpečnosti díla nebo jeho částí.

a

ostatní ikoušxy

4/ Zholovitel 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. NenÉli dohodnuto jinak, budou přejímacízkouškyprovedeny ao t4 dnů po tomto
L7
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datu v den nebo ve dnech, kdy to na návrh zhotovitele schválí objednatel nebo kdy to nařídÍ
objednatel.

5/ Při

zvažovánívýsledků přejímacíchzkoušek přihlédne objednatel k jakémukoliv
předpokládanému vytÍŽení a účinkuužívánídíla nebo jeho částíobjednatelem při provozu nebo k
jiným vlastnostem stavby. Jakmile dílo nebo část dÍla projde přejÍmacími zkouškami, předá
zhotovitel ověřenou zprávu o výsledcÍch těchto zkoušek objednateli.
6/ Pokud jsou přejímací zkoušky objednatelem nařízeny, potom provedení přejÍmacÍch zkoušek je
podmínkou pro zahájenÍ předání a převzetí díla (přejÍmací řízení).o ukončenÍpřejímacích zkoušek
rozhoduje objednatel.

/

JestliŽe jsou přejímací zkoušky bezdůvodně odloŽeny zhotovitelem, můžeobjednatel
oznámením poŽádat zhotovitele, aby zkoušky provedl ve lhůtě do 7 dnů poté, co obdrŽel
oznámení. Zhotovitel provede zkoušky v určený den nebo ve dnech vtéto lhůtě, které oznámí
objednateli. JestliŽe zhotovítel neprovede zkoušky do 7 dnů poté, co obdržel oznámení
objednatele, můŽe ke zkouškám přistoupit objednatel na riziko a náklady zhotovitele.
8/ JestliŽe výsledky přejímacích zkoušek neodpovídajípodmínkám SoD nebo rozhodnutístátních
nebo relevantních orgánů nebo obsahu obecně závazné právní úpravy a dílo nebo ěást díla
neprojde přejímacÍmi zkouškami, objednatel můŽe poŽadovat, aby se přejÍmacÍ zkoušky kterékolív
části díla za stejných podmÍnek opakovaly. Jestliže dílo nebo ěást dÍla neprojde opakovanými
přejímacími zkouška m i, bud e objed natel oprávněn :
a) nařídit dalšÍopakování přejímacÍch zkoušek;

b)jestliŽe neúspěch zkoušek zbavuje objednatele v podstatě veškeróho předpokládaného
prospěchu z díla nebo části díla, odmítnout dílo nebo část díla (pod|e okolnostQ, a v tomto
přÍpadě bude objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy o dÍlo jako celku, nebo ve vetahu
ke kterékoliv většíčásti díla, která nemůŽe b:ýt uvedena do zamýšleného uŽívání. AniŽ by
to ovlivnilo ostatní práva podle Smlouvy o dílo nebo jiná, bude mít objednatel poté nárok
na vrácení veškeqých částek zaplacených za celé dÍlo nebo jeho část (podle okolností),
plus náklady na financování a náklady na demontáŽ díla nebo jeho ěásti, úklid staveniště
a navrácenÍ zafizení a materiálů zhotoviteli;
c) vydat protokol o převzetÍ díla, jestliŽe to poŽaduje objednatel'
V případě, že nastane skutečnost uvedená v odstavci (c), bude zhotovitel pokračovat podle všech
ostatnÍch povinnostÍ vyplwajících ze soD a cena díla bude sníženao takovou částku, která bude
pokýat snÍŽenou hodnotu díla pro objednatele v důsledku neúspěšných přejímacích zkoušek.

9/ Objednatel je opráVněn při přejímacím řÍzení poŽadovat provedení da|šíchdodatečných
zkoušek včetně zdůvodnění,proč takové zkoušky poŽaduje a s uvedením termÍnu, do kdy je
poŽaduje od zhotovitele provést' Pokud oprávněnost takoqých zkoušek nevyplývá z povahy dÍla, je
zhotovitel takové zkoušky povinen provést, provádÍ je však za úhradu nákladů objednatelem za
předpokladu, Že dodateěné zkoušky neprokážou vady z odpovědnosti zhotovitele. Pokud zkoušky
prokáŽou vadu na straně zhotovitele, nese náklady na dodatečnézkoušky zhotovitel. NesplněnÍ
poŽadavku na provedení dodatečných zkoušek je pro objednatele důvodem k nezahájení nebo
přeruše

n Í p řej

ímacíh o Yízenía od

m ítn utí převzetí d

Íla obj ed nate le m.

Objednatel je povinen od zhotovitele převzít řádně dokoněené dílo. objednatel bude od
zhotovitele dílo přejímat jako celek nebo jako jednotlivé ucelené části díla' Výjimkou mohou byt ty
objekty, které zhotovitel provede v předstihu pro potřeby zařízení staveniště a které objednatel
převede do správy nebo majetku jiných organizací popř. samostatné funkčníobjekty, které bude
nutno zprovoznit v předstihu v souvislosti s nutným postupem výstavby, v ostatních případech jen
po dohodě s objednatelem. Dílo nebo jeho části budefou) v okamŽiku předání objednateli prosté
jakýchkoliv nároků třetích stran, včetně nároků poddodavatelů zhotovitele'

10l

1ý

Skutečnost, Že je dílo dokončeno co do rozsahu, kvality, kompletnostia funkčnosti, prokazuje
zásadně zhotovitel a za tÍmto účelempředkládá objednateli nezbytné doklady a dokumenty'
18
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t2/ Zholovitel písemně oznámí přesné datum dokončenídíla objednatelí nejméně 30 dní před
datem dokončenímdíla a současně je vyzve k zahájení procesu piedání a převzetÍ dÍla (přejímací
řÍzenQ ke dni následujÍcÍm po datu dokončenídíla. objednatelje povinen zahdjit přejÍmací
řízení
ke dni následujícím po datu dokončenídíla dle písemňého oznámenÍ zhotovitele. Pokud nebude
sjednáno stranami SoD jinak, je místem předání mÍsto realizace předmětu díla.

13/

Zhotovitel

je

objednateli, pokud:

oprávněn objednatele Wzvat k převzetÍ díla doručenímpÍsemnévýzvy

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 veškerépovinnosti vypl:ývající ze SoD, zejména objednatelí předal
dokumenty vztahujÍcíse k dílu; nedoložÉlizhotovitel tyto dokumeňy, nebude dílo
povaŽováno za dokončené a způsobilé k předánÍ a převzetÍ díla. objedňatelje povinen
připravit a předloŽit v rámci přejímacÍl"ro řízenízejména doklady v sóuladu s požaoavky
stavebního záRona opravňujíc[ dílo umÍstit a realizovat. Tyto doklady slouŽí ke kontrole,
zda byly v rámcÍ 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 jiná práva objednatele x dílu;
d) po odstranění nedostatků díla, na něŽ zhotovitele upožorniTDS při předpřejímce podle
tohoto článku.

L4/ Před zahájením přejímacíhořÍzenÍ je zhotovitel povinen připravit nezbytné doklady
a následně je při přejímce objednateli předat, a to zejména:
a) projektovou dokumentaci skutečného provedenÍ ve smyslu SoD
b) stavební denÍk - origínál,
c) nezbytnou dokumentaci potřebnou pro zprovoznění díla (záručnÍlisty, certifikáty, apod.),
d) revizní zprávy, protokoly o předepsaných zkouškách (kniha kontrol a zkoušek),
e) ostatní dokumentaci,
f) ostatní doklady potřebné pro řádné provozování dÍla nebo části díla, zejména pokud
vyplývajÍ z obecně závazných předpisů, nebo z SoD např'

-

ProtokolovytýčenÍstavby

ZaméYenÍskutečnéhostavu po dokončení
Doklady o provedení hutnícíchzkoušek
Doklady o předání dotčených ínŽenýrských sÍtía pozemků jejím vlastnÍkům
Doklady o likvidaci odpadů
g) pro vodovodnÍ řady - potvrzenÍ o proplachu a desinfekci, laboratorní rozbor vody, potvrzení
o funkčnosti vyhledávacího vodiče, zkouška vydatnosti hydrantu, protokoly o tlakových
zkouškách vodovodu
h) pro kanalizace - protokoly o zkoušce těsnosti kanalizaěnÍch stok, protokol z kamerové
proh líd ky kanalizačních stok
Zhotovitel předá veškerédoklady, dokumenty a projektovou dokumentaci, které jsou nezbytné
k převzetí díla objednatelem, v českémjazyce ve třech tištěných vyhotovenÍch, pokud objednatel
nestanoví počet vyšší.RovněŽ je předá v digitální formě na nosičíCD-RoM nebo DVD za použití

standardnÍch formátů)' obsah, rozsah, počet a formu dokladů, dokumentů a projektové
dokumentaci předávané zhotovitelem můŽe objednatel v přÍpadě potřeby stanovit nebo upřesnit
pokynem,

15l Dalšípodmínky pro zahájenÍ přejímacího řÍzení:

a) podmínkou převzetí celého díla je předložení záruky na odstranění vad dle těchto oP.

b) úspěšnéprovedenÍ individuálního

a

komplexnÍho vyzkoušení díla a zkoušek před

převzetÍm díla (pokud budou objednatelem poŽadovány)
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c) zaškolenÍpracovnÍků objednatele, předevšÍm pak zaškolenÍtýkajícíseprovozu a údrŽby
díla a jeho částí
d) dílo bude zhotovitelem uvedeno do takového stavu pro přejímacÍ řÍzení, aby bylo
připraveno pro následné kolaudačnířízenÍ a/nebo zahájení trvalého provozu.

L6/ o průběhu přejímacího řízenÍbude smluvními stranami vyhotoven protokol o převzetí díla.
Dílo se povaŽuje za převzaté, jakmile byl zhotovitelem a objednatelem podepsán protokol o
převzetí díla, a to bez vad a nedodělků, pokud objednatel nerozhodne jinak. Protokol o převzetí

dÍla bude vyhotoven v počtu stanoveném objednatelem.

L7/ objednatel do 30 dnů poté, co bylo zahájeno přejímací iízenía

podmínky pro jeho úspěšnéprovedenÍ:

byly splněné veškeré

a) podepíše protokol o převzetí díla s uvedenÍm data, kdy bylo dílo dokončeno v souladu
se SOD
b) odmítne podpis protokolu o převzetÍ díla, pokud okolnosti přejÍmacího řízení s udáním
důvodů a uvedením podmínek, které musí zhotovitel splnit, aby bylo moŽné přejímací
řízeníopakovat a protokol o převzetí dÍla vydat. Po splnění těchto podmínek je zhotovitel
oprávněn opětovně požádat o zahájenÍ přejímacího řÍzení a vydání protokolu o převzetí
dila.

1Bl Protokol o převzetí díla bude obsahovat alespoň:
a)identifikačnÍúdajeo účastnícíchpřejímacího řízenÍs datem a mÍstem konánÍ,
b) identifikační údaje o díle,
c) konec záručnídobydle SoD,
d) soupis vad a nedodělků nebránÍcÍch řádnému užíván( dÍla platný k datu přejÍmacího
íízení,s popisem, jak se projevujÍ a s uvedenÍm způsobu a termínu jejich odstranění,
e) případnou dohodu o slevě z ceny díla, pokud bude uzavřena,
f) zhodnocenÍjakosti díla nebo jeho části,
g) provozní řády a všechny dalšÍpoŽadované doklady k předání a převzetÍ díla
h) záručnÍlisty všech zaiízenízabudovaných do díla) soupis příloh.

19l objednatel má právo odmítnou převzetÍ díla, které vykazuje jakékoli vady či nedodělky
(estetické nebo funkčn|, ačkoli by tyto vady podstatným způsobem samy o sobě ani ve spojenís
jinými neomezily jeho uŽívánÍ.objednatel je rovněŽ oprávněn uzavřÍt se zhotovitelem Protokol o
předání dÍla, i kdyŽ dílo vykazuje drobné nedostatky/vady a nedodělky, které nebránÍ řádnému
uŽÍvánÍ v souladu s účelemSoD. Tyto nedostatky a nedodělky budou uvedeny v protokolu o
převzetí díla spolu

s

přiměřenou lhůtou kjejich odstranění nebo dokončenÍ.oodstranění
zápis podepsaný oběma
a
Po
marném
uplynutÍ
takové
lhůty
k
odstranění nedostatku
TDS.
smluvními stranami
přiměřenou
právo
poŽadovat
po
zhotoviteli
slevu zceny nebo sám
čínedodělkumá objednatel
provedení
Pokud smluvní
na
náklady
zhotovitele.
zajistit
odstranění nedostatku či nedodělku
přiměřené
přiměřené
slevy z ceny znalec.
výši slevy, určívýši
strany nedosáhnou dohody na
je
případě
rozhodujÍcÍ i v
sporu smluvních stran o qýši nákladů
Stanovisko znalce takto urěeného
pokud
odstraněnÍ nedostatku či nedodělku zajistí
na odstranění nedostatku či nedodělku,
objednatel. Slevou není dotčen nárok zhotovitele na škodu mu vzniklou.
vešker1ých takových nedostatků a nedodělků smluvní strany uzavřou

jsou tím dotčena předchozí ustanovení oP, je zhotovitel povinen v dostatečném
časovémpředstihu před doručenÍmvýzvy kpřevzetÍ díla objednateli vyzvat TDs ktzv.

20/

AniŽ

předpřejÍmce dÍla, tj. zúčastnitse prohlídky dÍla prováděné zhotovitelem, pří nížje TDS oprávněn
zhotovitele upozornit na nedostatky díla' Zhotovitel je povinen Whotovit otakové předpřejímce
podrobný zápis uvádějÍcí přesnou identifikaci a popis veškerých nedostatků, na něž zhotovitele
TDS upozorní, a jedno vyhotovení takového zápisu předat TDS nejpozdějí do 3 dnů po ukončení

předpřejímky. Zhotovitel je povinen odstranit 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 povínen 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 PÍotokolu o předánÍ dÍla na jiném termínu'

Xll. PŘEcHoD VLASTNlcKÉHo PRÁVA A NEBEZPEČÍŠxooy

ý Zltotovitel zhotovuje věc u objednatele, na jeho pozemku nebo na pozemku, ktený objednatel
opatřil. objednatel je tedy v souladu s příslušnými ustanovenÍmi zákona č,. 8g/2oL2 sb',
občanskéhozákoníku od počátku vlastníkem zhotovovaného clíla.
2/ NebezpečÍ škody 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
objednatele potvrzením protokolu o předání díla oběma smluvnÍmi stranami.

3/ Zhotovítel nese do doby řádného protokolárního předání díla nebo jeho části objednateli
nebezpečíškody vyvolané pouŽitÍm věcí, přÍstrojů,strojů a zaÍízenÍjím opatřenými k provedení
dÍla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástíči přÍslušenstvímdíla a
která jsou či byla použita k provedení díla, kterýmijsou zejména:
a) zaiízenístaveniště provozního, výrobního čísociálníhocharakteru; a/nebo
b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či pouŽité k provedení dÍla čijeho části
(např' podpěrné konstrukce, lešenÍ); 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 čí
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 věcl, které je
zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácenÍ.
5,z Zhotovitel převezme plnou odpovědnost za zaíÍzeníobjednatele ode dne jejich uŽívánínebo
obsazenízhotovitelem aŽ do dne, kdy budou předány nebo kdy bude uŽívání ukončeno.
Jestliže dojde ke nrátě nebo poškozeníněkteré z výše uvedených poloŽek v době, kdy za péčio
ně odpovÍdá zhotovitel, z jakékolijiné příčiny neŽ takové, za niŽje odpovědný objednatel, napraví
zhotovitel ztrátu nebo odstranÍ poškození na vlastní náklady ke spokojenosti objednate|e'

6/ od předání dÍla nebo jeho části objednateli nese zhotovitel nebezpečíškody na

věcech

nezbytných k realizaci činnostíspecifikovaných při protokolárnÍm předání dÍla nebo jeho části,

jsou-li tyto věci nezbytné k řádnému dokončenírealizace díla, zejména k odstranění vad a
nedodělků. Nese rovněŽ nebezpečí vzniku škody na dÍle nebo částídÍla, kterého se týkají
rea

lizace

zb1ivaj ícÍchčínností.

7/ Zhotovitel odpovÍdá za škody způsobené objednateli nebo třetÍstraně vadným plněním díla.

Zhotovitel je zodpovědný za:

a) jakékoliv ztráty

a škody způsobenétřetÍm osobám v souvislosti s plněním díla aŽ do

vypršenÍ záruky za dÍlo,

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 rámcÍ náhrady škody bude objednatel postupovat v souladu s právními předpisy.
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XlV. NEDoSTATKY PLNĚNí
1,/ Nedostatkem plnění zhotovitele se rozumí plněnÍ nebo nesplnění jakékoliv povinnosti
rozporu se soD, oP nebo závaznými podklady díla, zejména V rozporu s projektovou

V

dokumentací, ostatnÍ dokumentací a pokyny objednatele'

2/ Y případě sporu smluvních stran, zda má určitéplnění zhotovitele nedostatek či nikoli, je

rozhodující stanovisko znalce určeného dle těchto 0P.

3/ Zhotovitel je povinen na své náklady napravit veškerénedostatky plnění zjištěné v průběhu
provádění díla z vlastní činnosti nebo na základě upozorněnÍ objednatele čj TDs, a to tak, aby
nebylo ohroženo splnění termínu předání díla nebo závazných uzloých bodů. Neodstraněné
nedostatky představují překáŽku převzetí díla, ledaže se objednatel rozhodne převzÍt příslušné
plněnÍ s drobnými nedostatky. Nedojde-li mezi smluvnÍmi stranami při sepsání protokolu o
převzetÍ části díla k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělku, se ktenými je část díla
předávána a přebír.ána, pak platÍ, Že tyto vady a nedodělky je zhotovitel povinen odstranit
nejpozději do 30 dnů od data vydání protokolu o převzetí části díla.

4/

)estliže zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození ve stanovené lhůtě, můŽe být

objednatelem (nebo v jeho zastoupenÍ) stanoveno datum, kdy nebo do kdy má být vada nebo
poškozeníodstraněno. Zhotoviteli bude toto datum oznámeno pokynem. JestlíŽe zhotovitel ani do
tohoto oznámeného data vadu nebo poškozenÍneodstraní nebo je zřejmé, Že je zhotovítel

neodstraní přiměřeně dle charakteru vady nebo poškození a tyto nápravné práce měly být
provedeny na náklady zhotovitele, objednatel může(podle vlastnívolby):
a) provést práci sám nebo prostřednictvím jiných osob, odpovídajícímzpůsobem a na riziko
a náklady zhotovítele, avšak zhotovitel za tuto práci neponese Žádnou odpovědnost; a
zhotovitel zaplatí objednateli účelněvynaloŽené náklady, které vznikly objednateli při
odstraňování vady nebo poškození;
b) stanovit odpovídajícísníženÍ
ceny díla; nebo
c) jestliŽe vada nebo poškozenízbavuje objednatele v zásadě veškerého prospěchu ze
stavby nebo jakékoliv věGÍ části stavby, odstoupit od sOD jako celku, nebo ve vztahu ke
kterékoliv většíčásti díla, která nemůže b;ýt uvedena do zamýšlenéhouŽívánÍ. AniŽ by to
ovlivnilo ostatnÍ práva podle SoD nebo jiná, bude mít objednatel poté nárok na vrácení
veškených 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
zařÍzení a materiálů zhotoviteli.

x/. znnury

zA JAKoST

1"/ Zholovitel odpovídá za Vady, které se Wskytnou na díle po
v průběhu trvánÍ lhůty pro uplatnění nároku z odpovědnosti za
z odpovědnosti

jeho převzetí objednatelem
vady (záručnídoby). Práva

za vady dÍla musí b:lrt uplatněna u zhotovitele v záručnídobě nebo záručnÍch

dobách, uvedené Cých) ve SoD.

ZáruónÍ lhůty za jakost dÍla, za kvalitu pouŽitých materiálů, a stejně tak i za odborné provedeni
které zaručuje správnou funkci a výkon dodaného díla, začínajíběŽet ode dne podpisu zápisu
o předání a převzetÍ díla. ZáruinÍ doby uvedené ve SoD mají vyššíplatnost neŽ záručnídoby
vyznačenéjednotlivými dodavateli a vyrobcijednotliwch zaÍízenía materiálů jen pokud jsou tyto

záruční doby ve SoD delšíneŽ záručnídoby vyznačenéjednotlivými dodavateli a výrobci
jednotlivých zaiízení,strojů a materiálů. Na výrobky nebo komponenty zabudované do díla, na
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které dodavatelé nebo výrobci poskytujÍ záručnídobu delšínež záručnídoba uvedená
ve SoD, se
Vztahuje záruóní doba garantovaná jednotlivými dodavateli a výrobci.

2/ Y případé opraw nebo výměny vadných dílŮ zaYízení se prodluŽuje záruční|hůta o dobu, po
kterou se předmětné části zařízení v důsledku zjištěného nedostatku nemohly provozovat.
V případě, Že se pro nedostatky jednotlivych dílůnemohly provozovat
dalšíčásti zařízení nebo
celkové zařízení, pak platÍ prodlouŽení záruky i pro tyto dalšíčásti zaíhenínebo pro celkové
zařízení' Pro vyměněné nebo nově dodané díly poskytnó zhotovitel záruku v původnímrozsahu
dle
tohoto odstavce, která začne platit ode dne výměny nebo odstraněnÍ reklamované vady.

3/ Y
že se v záručnÍlhůtě vyskytne vada díla, má objednatel právo na její bezplatné
odstraněnÍ. Vada bude u zhotovitele reklamována pÍsemně, formou protokolu o natriášenivaoy.
Protokoly o nahlášenívady objednatel zašle zhotoviteli emailem nebo jinou písemnou formou.
případě,

4/ Po doručenÍprotokolu o nahlášenÍ vady je zhotovitel povinen pÍsemně potvrdít objednatelíjeho
doručenÍnejpozději do 1o:00 hod. následujícího pracovního dne.

5/ V originálu protokolu o nahlášení vady smluvní Strany potvrdí lhůtu pro odstranění vady a

rovněž den, kdyje vada skutečně odstraněna.

6/ Bez ohledu na to, zda je vzniklou vadou smlouva porušena podstatným nebo nepodstatným
způsobem, má objednatelv protokolu o nahlášenívady dle svého uváŽení právo poŽadovat:
a) odstraněnÍ 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 tyto 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 rozhodující stanovisko znalce
určeného objednatelem dle těchto oP.
9/ V případě, Že objednatel uplatní v záručnídobě nárok z odpovědnosti za vady, zahájÍzhotovitel
práce na odstranění vad nebránícíchuŽívání díla do 2 pracovnÍch dnů od písemného oznámení
vad, a práce provede ve lhůtě 15-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 jednání, 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 přeúčtovatk náhradě'

10l Pokud nedojde k dohodě ohledně termínu odstranění vady, určípřiměřený termín závazné
objednatel. Zhotovitel se zavazuje, Že zahájené odstraňování vady nebude bez váŽných důvodů
oddalovat, přerušovat a bude v něm pokračovataždo úplnéhoodstraněnívady.

tl/ 7holovitel dodá objednateli v den odstranění vady veškerénové, případně opravené doklady
vztahujícíse k opravené, případně vyměněné ěásti díla (reviznÍ knihy, elektro a jínérevize,
prohlášení o shodě výrobků apod.) potřebné k provozování díla.
12/ NenastoupÉlízhotovitel na odstraněnÍ vady ve sjednané či stanovené lhůtě, nebo neodstranÉ
li zhotovitel oznámené vady ve lhůtě stanovené objednatelem nebo jínélhůtě s ním písemně
dohodnuté, nebo oznámí"li před jejÍm uplynutím, Že vady vtéto lhůtě neodstranÍ, jeobjednatel
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oprávněn místo toho požadovat přiměřenou slevu z ceny plněnÍ nebo sám zajistit provedenÍ
odstranění vady; nárok na smluvní pokutu a záruka zhotovitele za jakost nenÍ tímto postupem
objednatele nijak dotčena a zhotovitelje povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené.

13l

Nároky z vad plnění se nedotýkají práv objednatele na náhradu škody vzniklé objednateli
v důsledku vady aní na smluvní pokutu vážícíse na porušení povinnosti, jeŽ vedlo ke vzniku vady.

L4/ Pohud objednatel v rámci svého oprávnění volby uplatní právo na přiměřenou slevu z ceny

plněnÍ, smluvnÍ strany se dohodnou na přiměřené výši slevy odpovídajÍcízávaŽnosti vady. Pokud

smluvní strany nedosáhnou dohody na přiměřené výši slevy, urěÍ přiměřenou rnýši slevy z ceny
znalec určený podle těchto 0P. Slevou není dotčen nárok objednatele na náhradu škody v plném
rozsahu.

L5/ Zhotovitel odpovídá objednatelí za správnost dokumentace skutečnéhoprovedení díla, tedy
přejÍmá závazek, Že dokumentace skutečnéhoprovedení díla bude věrně, jednoznačně a úplně
zachycovat skuteěné provedení dokončenédíla.

Xýl. ZNALEC
I/

Kde tato smlouva uvádt' Že je rozhodujÍcÍ nebo urěujícístanovisko znalce, má kterákoli smluvní

strana právo vyžádat si stanovisko znalce jmenovaného pro daný obor v souladu se zákonem č.
36/t967 Sb', o znalcích a tlumočnících,ve znění pozdějšíchpředpisů.

2/ Znalce určuje vždy objednatel po

konzultaci se zhotovitelem, není-li jinde Vtěchto oP
stanoveno, Že znalce určíobjednatel, potom proběhne takové určenÍbez konzultace se
zhotovitelem. Pokud má zájem si stanovisko znalce vyŽádat zhotovitel, obrátÍ se na objednatele
s písemnou Žádostí o určeníznalce. V přÍpadě, Že zhotovítel odmítne objednatelem navrženého
znalce dvakrát po sobě, určíjejobjednatel nezávisle na zhotoviteli, a to íze znalcŮ zhotovitelem
odmítnutých. Takové určeníznalce objednatelem je pro zhotovitele závazné.

3/ Dohodu o vyhotovení stanoviska se znalcem uzavře vŽdy objednatel (nezávisle na tom, která
smluvnístrana sí vyŽádala stanovisko znalce), přičemŽ odměnu a dalšínáklady vzniklé přibráním
znalce hradí smluvnÍ strana, jejiž tvrzení bylo stanoviskem znalce popřeno, případně je smluvní
strany hradí v poměru neúspěchu jejich tvrzenÍ, lze-li jej určit; v ostatních případech smluvní
strany uhradÍ odměnu a dalšínáklady vzniklé přibráním znalce rovným dÍlem.
4/ Smluvní strany se dohodly, Že stanovisko znalce budou povaŽovat za závazné.

X/tl'PoJĚrĚruí

ý

Zhotovitel je povinen mít od převzetí staveniště do uplynutí poslednÍ záruční lhůty podle SOD
uzavřeno pojištěnípro přÍpad:
a) vzniku škody na stavbě, ať jiŽ vzniklé v souvislosti s plněním SOD nebo jinak, včetně
(nikoliv Wlučně) pojištěnípro případ odcizení, vandalismu či živelnépohromy,
vzniku
odpovědnosti zhotovitele za škodu způsobenou objednateli v souvislosti s plněním
b)
a
SoD, to jak z důvodu způsobenÍ škody na jakémkoli majetku objednatele,lak z důvodu

vzniku odpovědnosti objednatele za škodu vůčitřetím osobám v souvislosti s plněním
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 převzetÍ staveniště do uzavření
zápisu o předánÍ a převzetÍ díla a 2 000 000,- Kč (slovy: dva milióny korun českých) pro
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obdobÍ od uzavřenÍ zápísu o předánÍ a převzetí díla do uplynutí poslední záruční lhůty
podle SOD.

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

pojištění umoŽní, bude pojíštěnýma oprávněnou osobou objednatel, a to zejména
u
pojištěnídíla, které je od počátku ve vlastnictvÍ objednatele. PojištěnÍ stavebně-montáŽních
rizik pokryvá škody, které mohou vzniknout v průběhu montáže nebo stavby. Vztahuje se na
škody na stavbě, konstrukcÍ budovaného dÍla, montovaných strojÍch nebďtechnotógicxých
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 či montovány.
b) Mimo r4íšeuvedené poŽadavky na pojištěnístavebně-montáŽních rizik, musí pojištěnÍve
svém souhrnu (tj. stávající pojištěnÍ odpovědnosti a pojištění stavebně-montáŽnÍch rizik)
zahrnovat po celou dobu plnění SoD minimálně:
o pojištěníŽivelni které bude kr1ýt škody na majetku způsobenéživlem, tj. zejména
poŽárem a jeho průvodnímijevy, rnýbuchem, úderem blesku, nárazem nebo zřicením
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 pojištěnévěci, pádem
stromů, stoŽárů apod., kapalinou unikajícíz vodovodnÍch zařízení a médiem
vytékajÍcímv důsledku poruchy ze stabilních hasÍcÍchzařízenÍ tak, aby vzniklo právo
na pojistné plnění také za poškozenÍ nebo zničenípotrubí nebo topných těles
vodovodních zaiízení vč. armatur, došlo-li k němu přetlakem nebo zmrznutÍm kapaliny
v nich, kotlů, nádrŽÍ a výměníkových stanic vytápěcích systémůapod., došlo-li k němu
zamrznutím kapaliny v nich (tzv. sdruŽený živel), neodborným zacházením, nesprávnou
obsl uhou, ú myslným poškozenÍm, neši kovnostÍ, nepozorností a ned ba lostí
o dalšÍpojištění tzv. montáŽnÍch a stavebních rizik a to tak, aby kromě přÍmých škod
vzniklých na stavbě vě. věcÍ pouŽitých pro její provedení krylo i nepřÍmé škody a škody
vzniklé projekčnr, konstrukční, materiálovou vadou nebo chybně provedenou prací zejména bude uzavřeno tzv. pojištěnÍ pro případ přerušenÍ provozu, tzv. pojištění
zkušebnitro provozu a pojištěníčinnostízhotovitele při odstraňování vad v záruční
době.

Výše uvedený výčet konkrétnÍchrizik, věetně 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 pojištění trvat, jak je dále uvedeno. Pojištěnímajetku a pojištění
odpovědnosti za škody vztahujícÍ se k realizaci předmětu díla musí trvat po dbou oo převzetÍ
celého díla objed natelem.

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

v rozsahu předmětu

díla, vtakovém případě je zhotovitel povinen změnit rozsah pojištěnÍtak, aby
rozsah předmětu díla'

pokýalo změněný

5/ PojíštěnínesmÍ obsahovat podmÍnku, podle které pojištěnÍ zaniká v důsledku vzniku pojistné
události, ledaŽe v důsledku takové pojistné události dojde k vyčerpánívýšeuvedené horní hranice
pojistného plnění pro příslušnéobdobÍ uvedené vyše. Pokud je ve vaahu k pojištění škody na
stavbě tlýše uveden zhotovitel jako oprávněná osoba, které v důsledku pojistné události vznikne
právo na pojistné plnění, musí byt zhotovitel podle pojistné smlouvy povinen pouŽít pojistné plnění
na uvedení poškozeného majetku objednatele do původního stavu.
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6/ Pojištění nesmÍ obsahovat Žádné výluky nad rámec výluk, které jsou v obdobných přÍpadech
standardně pouŽÍvány, které by jakkoli omezovaly právo objednatele nebo třetích osob na
náhradu škody způsobenézhotovitelem v souvislostí s plněnÍm SOD.

7/ Spoluúčastse přípouštínejvýše do 5 %. Povinnost mít uzavřeno pojištěnÍ můŽe zhotovitel
splnit i uzavřením více pojistných smluv; povinnost mít uzavřeno pojištění můŽe zhotovitel splnit
úplně nebo částečněi uzavřenÍm pojištěnÍ, které se kromě provádění díla podle SoD vztahuje
i k prováděnÍ jiných staveb, pokud jsou splněny ostatní podmÍnky tohoto odstavce.

8/ Kopii

pojistné smlouw či smluv podle tohoto ělánku uýše je zhotovitel povinen předat

objednateli nejpozději při uzavření SoD.

9/ PlněnÍ povínnosti mít uzavřeno pojištění zhotovite| doloŽí objednateli vŽdy nejpozději do 14
dnů ode dne lhůty splatnosti pojistného podle kterékoli z pojistných smluv, kteďmi plní svou
povinnost mít uzavřeno pojištění, předáním kopÍe dokladu o uhrazení pojistného na příslušné
pojistné obdobÍ objednatel

i.

10/ Zhotovitel je povinen při sjednávání veškených pojištěnÍpodle tohoto článku jednat v úzké
součinnosti s objednatelem, průběŽně jej informovat o veškerých důležitých skutečnostech
týkajících se sjednávánÍ pojištění a vyŽádat si k těmto skutečnostem jeho stanovisko.

Xvlll. JEDNÁNí A KoMUNlKAcE SMLUVNíCH STRAN
V TDs' AD a Ko-BoZP jsou oprávněni vykonávat jménem objednatele práva a povinnosti, která
jsou jim vyhrazena, bez ohledu na to, zda to tyto oP Wslovně v souvislosti s určitou záleŽitostí
uvádí. Pro vyloučenípochybnostÍje objednatel vŽdy oprávněn vykonat veškerá práva a povinnosti
sám prostřednictvím osob uvedených v SoD; jednánÍ objednatele má vŽdy přednost před
jednánÍm TDs, AD a Ko-BoZP. objednate|je oprávněn s okamŽitou účinnostÍomezit nebo rozši7it
pověření TDs, AD a Ko-BoZP písemným oznámením nebo statutárním orgánem objednatele a
doručeným zhotoviteli.

2/ Smluvní strany sí při uzavření smlouvy předají seznam veškerých osob, u nichž je v souvislosti
s plněnÍm SoD žádoucí, aby druhá smluvní strana měla jejich kontaktní údaje, včetně veškených
pověřených pracovníků objednatele a veškeých pověřených pracovníků zhotovitele. Předaný
seznam bude uvádět zejména jméno a přijmení funkci ve vztahu k plnění SoD, adresu
pracoviště, čÍslopřímépevné telefonní linky, pokud takovou mají a mobilního telefonu,
a elektronickou poštovnÍadresu' Tyto údaje budou uvedeny také ve stavebním deníku.

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

4/ Komunikace předpokládaná SoD mezi smluvními stranami či mezi některou ze smluvních
stran a třetí osobou (bez ohledu, zda se jedná o oznámenÍ, Wrozumění, informaci, vyjádření
souhlas, sdělení či o jiný druh komunikace) musí být provedena písemně, kde tato smlouva tak
stanoví. Pokud jednotlivá ustanovení SOD nevymezují prostředky komunikace jinak, můžebyt
pÍsemná komunikace doručena adresátovi osobně nebo zaslána kurýrem, doporučenou poštou,
faxem nebo e-mailem. Písemná komunikace musí byt podepsána osobou nebo označena jménem
osoby, která ji odesílá, a musí byt uěiněna v českémjazyce'
5/ NestanovÉli SoD v určitémpřípadě jínak nebo nedohodnou-li se smluvní strany jinak, musí být
písemná komunikace směrována na adresy uvedené v záhlavÍ SoD. Změny doručovacíchúdajů
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musí byt oznámeny druhé smluvní straně písemně bez zbytečnéhoodkladu, nejpozději do
5 dnů

od jejich vzniku.

6/ Potvrzení adresáta o přijetína opisu nebo stejnopisu písemnékomunikace prokazuje doručení
takové písemné komunikace. AniŽ by tÍm byla dotčena kogentní ustanovení právních předpisů,
neprokáŽeJi adresát opak, má se za to, že za dŮkaz o doručánípísemnékomunikace
se považuje:
a) potvrzení adresáta o přijetí zásilky nebo poznámce kurýra o odmÍtnutí přUetí zásiíxy
adresátem v záznamech kutýra, v případě zaslání kurýrem,
b) potvrzení adresáta o přUetí zásilky na poštovnÍáoručence 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
ínformoval odesilatele o tom, Že oznámení nebylo čitelné,v případě zaslánífaxem
d) e-mailová zpráva, jejíŽ přUetÍje potvrzené pÍsemně adresátem
V ostatnÍm

se podpůrně uŽijí ustanovení občanskéhosoudního řádu

právnickým osobám.

upravujÍcí doručování

XIX. UKoruČeruí SMLoUVY, oDsToUPENí
1-/ Pro případ ukončenÍSoD se smluvnÍ strany zavazují nejprve vyvinout veškerou rozumnou
součinnost k ukončenísmlouvydohodou, 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 tři měsíce, a to podle své volby částečněnebo úplně.

3/ JestliŽe zhotovÍte| 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 mimo přÍpadydle $ 2002 odst. 1občanského zákóníku
oprávněn odstoupit od SoD v následujÍcích případech:
a) zhotovitel ve své nabÍdce uvedl nesprávné nebo neplatné informace, na základě ktených
mu byla přidělena zakázka;
b) zhotovitel přes upozorněnÍ objednatele opakovaně provede některou část díla V rozporu
s předanou dokumentacÍ, pokyny objednatele vyclanými 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;

d) zhotovitel se dostane do prodlení sdokončenÍmněkterého z mÍlnÍkůdle čl. lll. SoD
přesahujÍcÍho 9o dní, přičemŽ za den dokončení příslušnéhouzlového bodu se povaŽuje
den potvrzení příslušnéhozápisu o dokončení uz|ového 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) zhotovitel pouŽije pro plněníSOD poddodavatele v rozporu OP;
g) hrubě nebo opakovaně nekvalitního plnění zhotovitele, na něŽ byl 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 porušenÍpředpisů BozP, Po a oŽP, na něŽ byl zhotovitel
objednatelem upozorněn a nezjednal nápravu;
j) opakované (minimálně dvakrát) porušenÍpovinností vypl17vajících z ustanovenÍ SoD nebo
OP;
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k) v případě zahájení insolvenčního řízení proti zhotoviteli, rozhodnutí o vstupu do likvidace
zhotovitele;
l) v přÍpadě prodlení se splněním povinnosti zhotovitele předloŽit objednateli kteroukoliv
bankovní záruku nebo předloŽit pojistnou smlouvu podle SoD nebo oP delšíneŽ 10 dnů.

4/ objednatel má rovněŽ právo na odstoupenÍ od SOD v případě, Že projektu nebude poskytnuta
nebo bude zrušena, resp. snÍženapříslíbená podpora dotačnÍch prostředků.
5/ Zhotovitel je oprávněn od SoD odstoupit pro případ prodlení s úhradou ceny díla nebo jejÍ části
ze strany objednatele o více než 90 dní'

6/ odstoupenÍ od smlouvy je účinnéokamŽikem doručenípísemnéhooznámení o odstoupení
uvádějícího důvod odstoupen

Íd

ruhé sm uvní stra ně.
l

7/ Poté, co oznámení o odstoupení ze strany objednatele vstoupilo vplatnost, se

veškeré
nesplatné pohledávky objednatele vůěi zhotoviteli stávají splatnými. Dále můŽe objednatel
odmÍtnout dalšíplatby zhotoviteli, dokud nejsou:
a) stanoveny ceny provedených prací, jejich dokončenía odstranění všech vad, škody
způsobenézpoŽděním při dokončenífisou-li) a všechny dalšÍnáklady způsobenéobjednateli
postupem dle SOD a OP, a/nebo
b) neobdrŽí od zhotovitele náhradu za všechny zlráIy a škody, které utrpěl objednatel, a
veškerémimořádné náklady které objednatel vynaloŽil nebo v budoucnu bude muset
vynaloŽit na řádné dokončení realizace předmětu díla po započtenívšech částek splatných
zhotoviteli. Po obdrŽení náhrady za všechny tyto ztráty, škody a mimořádné výdaje vyplatí
objed natel zůstatek zhotoviteli.

8/ Ustanoveními výše uvedených odstavců tohoto článku nejsou dotčena práva smluvních stran
odstoupit od SoD v dalšíchpřípadech předvídaných touto smlouvou či platnými právními předpisy'

9/ V případě odstoupenÍ kterékoli smluvní strany od smlouvy nenÍ objednatel povinen zhotovite|i
vracet již provedenou stavbu anijiná plnění jiŽ obdrŽená vrámci plněnÍ SoD (včetně veškerých
dokumentů a elektronických médiQ' Neprodleně po odstoupení od smlouvy předá zhotovltel
objednateli veškerá dalšÍplněnÍ jiŽ zhotovená (byt jen částečně)v rámci ptněnÍ SOD do účinnosti
odstoupenÍ (včetně veškeých dokumentů a elektronických médií).Odstoupil-li od smlouvy
zhotovitel zdůvodu na straně objednatele, má zhotovitel právo na uhrazenícenyjiž provedeného
plněnÍ; pokud bylo určitéplnění zhotovitelem provedeno pouze částečně, určícenu náleŽející
zhotoviteli objednatelem určený znalec. odstoupil-li od smlouvy objednatel z důvodu na straně
zhotovitele, je zhotovitel povinen vrátit objednateli jiŽ uhrazené ceny plnění spolu s úroky
určenými podle občanskéhozákonÍku a objednatelje povinen zhotoviteli uhradit náklady účelně
vynaloŽené zhotovitelem v souvislosti s dosud provedenými pracemi v rámci plněnÍ soD; pro
wloučenípochybností nemá zhotovitel vtakovém případě právo na úhradu svých nákladů
spojených s ukončenÍm svých činností,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
objednatelem z důvodu na straně zhotovitele, uhradí druhé straně škody způsobenéjÍ
odstoupením od smlouvy, včetně vícenákladů WnaloŽených na dokončeníplněnÍ podle SoD a na
náhradu škod vzniklých prodlouŽenÍm lhůt na dokončenÍplněnÍ v přÍpadě odstoupení
objednatelem z důvodu na straně zhotovitele'

!l/

v případě odstoupení kterékoli smluvnÍ strany od smlouvy je zhotovitel povinen vyklidit
staveniště ve lhůtě nejpozději 14 dnů od odstoupení od smlouvy. V případě, Že zhotovitel v této
lhůtě staveniště nevyklidÍ, je objednatel oprávněn provést nebo zajístit jeho vyklizení na náklady
zhotovitele.
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72/ v přÍpadě odstoupení kterékoli smluvní strany od smlouvy zahájí
smluvnÍ strany inventuru
předmětu plnění ve lhůtě nejpozději tří pracovnÍclr
dnů od odsioupení od smlouvy. V přÍpadě' Že
zhotovitel neposkytne objednateli potřebnou součinnost, provede
inventuru předmětu plnění
objednatel a znalec jmenovaný objednatelem. Náklady na binnost
znalce nese v tomto případě

zhotovitel.

13/ odstoupenÍ od smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty,
nároku na náhradu
škody vznik|é porušením smlouvy, práv objednate|e ze záruk zhotovÍteje
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.

1í,sÍ|''.Ístrany

castr orla.

jsou oprávněny odstoupit od části plnění, pokud se důvod
odstoupení týká jen

15l V případě předčasného ukončeníSOD je zhotovitel povinen poskytnout objednateli
bezplatně
nezbytnou součinnost k tomu, aby objednateli nevznikla škoda v důsledŘu
ukončenÍ prací

zhotovitelem.

XX. FINANČNíznnuxn

ý

Zhotovitel se zavazuje objednateli poskytnout dle níŽe uvedených podmínek finančnÍ
záruku
podle $2029 občanského zákoníku (dále jen
,,bankovnÍ záruka"), poskytnutou bankou, zahraničnÍ

bankou nebo spořitelnÍm a úvěrovym druŽstvem (dále jen ,,banxa"; za dodrŽenÍ
smluvních
podmínek, kvality a termÍnůprovedení díla, pokud se smlúvnÍ strany
nedohodnou ve smlouvě o
dílo jínak.

2/ VystavenÍ bankovní záruky doloŽí zhotovitel objednateli origínálem záruénílistiny vystavené

bankou s platným povolenÍm působit v Českérepublice jako baňka ve prospěch
objednďele jako
vylučně oprávněného. Bankovní záruka musÍ biýt vystavána jako neodvolateiná a
bezpodmínečná,
přičemŽ banka se zaváŽe k plnění bez námitek a na první výzvu objednatele.

Bankovní záruka se

řÍdípříslušnými ustanoveními občanskéhozákoníku a musí óplňovat tyto podmínky:

a) banka se vbankovnÍzáruce zaruóí za zhotovitele aŽ do výše 30% zcený 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) Záruka za provedení dÍla kryje fínančnÍnároky objednatele za zhotovitelem, vzniklé
objednateli z důvodůporušení povinnosti zhotovitele týkajícíchse řádného provedení

díla v kvalitě a smluvené lhůtě, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí pÍsemné výzvě
objednatele v poskytnuté přiměřené lhůtě anebo v případě prokázané škody způsobené
zhotovitelem. ZáruRa za provedení díla zajišťuje splnění povinností zhotovúele dle této
SoD nebo oP, především pak:
povinnost udrŽovat záruku za provedenÍ díla ve stanovené výši a stanoveným
způsobem;

r

'

.
r

povinnost zaplatit objednateli částku, jejíŽ splatnost vznikla dle SoD nebo oP,
zejména povinnost zaplatit smluvní pokutu nebo náhradu škody, zejména v případě,
kdy z důvodu na straně zhotovite|e vznikne objednateli povinnost vrátit poskytnutou
dotaci, resp. její část;
povinnost udrŽovat pojištěnív 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 milnÍkůdle SoD
nebo oP a platného Harmonogramu postupu prací;
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a

povinnost odstranit vadu (poškozenÍ) dle podmínek SoD nebo oP, povinnost
uspokojit dalšínároky objednatele z titulu odpovědnosti za vady v souladu s SoD
nebo OP.

3/ Bankovní garanci (oríginál zárui,ní listiny) předloŽí zhotovitel objednateli ke dní uzavřenÍ
Smlouvy o dílo. Na základě písemné Žádosti zhotovítele, předloŽené ke dni uzavření Smlouvy o
dílo, můŽe objednatel stanovit lhŮtu pro předloŽenÍ bankovní garance delší,ne však delšínež ke
dni předání a převzetí prvnÍho staveniště. V případě nesplnění této povinnosti je objednatel
oprávněn od Smlouvy o dílo odstoupit již bez dalšÍho.
4/

Bankovní záruka bude objednatelem uvolněna do pěti (5) pracovních dnů po podpisu
protokolu o odstranění posledních vad či nedodělků uvedených v protokolu o předání díla
objednateli nebo v kolaudačním souhlasu a po úhradě uplatněných nároků na smluvní pokutu či
náhradu škody.

Objednatel je oprávněn využÍtprostředků z bankovních záru( ve v,ýši, která odpovÍdá výši
uplatněné smluvnÍ pokuty, jakéhokoli nesplněného závazku zhotovitele vůčiobjednatelí, nákladů
nezbytných k odstranění vad díla, škod způsobených plněním zhotovitele V rozporu s touto
smlouvou, nebo jakékoli částce, která podle míněnÍ objednatele důvodně odpovÍdá náhradě
vadného plněnÍ zhotovitele.

5/

6/ Píed uplatněním plněnÍ bankovní záruky oznámí objednatel pÍsemně zhotoviteli
které bude objednatel od banky poŽadovat.

7/ Pokud by

rnýši plnění,

kdykoliv v průběhu provádění díla měla byt bankovní záruka ukončena před

stanoveným dnem nebo pokud dojde před tímto dnem k vyčerpání bankovní záruky,je zhotovitel
povinen nejpozději třicet (30) dnů před dnem jejÍho ukončenÍ, nebo nejpozději do deseti (10) dnů
odjejího vyčerpánÍ předat objednateli novou bankovní záruku, Vystavenou za podmÍnek
stanovených SoD nebo oP, nebo pÍsemné prohlášení banky o prodlouŽení účinnostipůvodně

vystavené bankovní záruky. Tato nová nebo prodlouŽená bankovní záruka musí být účinná
alespoň po dobu jednoho roku nebo do konce závazné doby jejího trvání podle tohoto článku a
použije se na nÍ ustanovenítohoto odstavce.

8/

Zhotovitel není oprávněn se domáhat náhrady škody ani jakéhokolívjiného nároku
pro neoprávněné čerpánÍbankovní záruky, pokud byl na závady v prováděnÍ díla nebo na v,.ýskyt
vad nebo záručních vad díla, které byly důvodem čerpánÍ bankovní záruky, upozorněn a tyto vady
bezodkladně neodstranil nebo neprokázal, Že nenastaly, nebo se s objednatelem nedohodljinak.

9/ V případě předčasnéhoukončeníSoD vrátÍ objednatel zhotoviteli záruóní listiny po řádném
splnění všech povinností Zhotovitele vyplývajícÍch ze závazných předpisů a ze smluvní
dokumentace, které s ohledem na jejich charakter předčasným ukončenímSoD nezaniknou.

10l Zhotovitel na vlastnÍ náklady zajistí splnění svých závazků vyplývajícÍch z odpovědnosti za
vady dÍla zárukou za odstraněnÍ vad v záručnÍ době ve výši 30% z skutečné ceny díla. Zhotovitel
předá objednateli listinu záruky za odstranění vad v záruční době do doby před vydánÍm protokolu
o převzetí díla' Subjektem vystavujÍcím listinu záruky za odstranění vad díla v záruční době bude
banka. Objednatel je oprávněn čerpat záruku za odstranění vad v záručnídobě v plném rozsahu,
V přÍpadě čerpánízáruky je zhotovitel povinen poskytnout do 7 dnů objednateli novou záruku tak,
aby splnil povinnost udržovat záruku za odstranění vad v záruční době v souladu s ustanoveními
SoD nebo oP. objednatel vrátÍ zhotoviteli listinu záruky za odstraněnÍ vad v záručnídobě do 30
dnů poté, co zhotovitel prokazatelně splnil veškerésvé závazky vyplývajícíz odpovědnosti za
odstraněnÍ vad díla v záručnídobě '
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XXl. oPATŘeruí oBJEDNATELE V pŘípnoĚ
NEPLNĚNí svtt-ouw ZE STRANY zHoToVlTELE

t/ objednate| 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 vedlejšía pomocné, úklidy, bezpečnostníopatřenÍapod.,
a tó
zvláště V těchto případech:
a) zhotovitel je v prodlení delšímnež 30 dní oproti schválenému harmonogramu pracÍ a
opatřeni která zhotovitel na výzvu objednatele ve stavebním deníku navrhl, nevedou k
odstraněnÍ prodlení,
b) nedochází k pravidelnému (minimálně 1x týdně) úklidu staveniště, či odstraňování
odpadů vzniklých činnostÍzhotovitele, a to ani v dodatečnélhůtě stanovené zápisem
objednatele ve stavebním denku.
c) přes písemné upozornění objednatele ve stavebním deníku nejsou ze strany zhotovitele
na stavbě dodrŽovány zejména (nikoliv qflučně) předpísy BozP, 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.
2/ Takovýmto zásahem do díla zhotovitele, provedeným objednatelem nebo třetí osobou na
základě pokynu objednatele, není dotěena povinnost zhotoviteÍe dokončit dílo včas, v předepsané
kvalitě a se všemi náleŽitostmi a postihy v případě nesplněnÍ těchto povinnosti v souladu se
smlouvou o dílo. RovněŽ nezaniká ani záruka zhotovitele za jakost díla jako celku, resp. jeho
odpovědnost za vady dÍla jako celku, aní nejsou jakékoliv jeho závazky a pbvinnosti vypl1ývajírrí ze
SoD dotčeny, ani se jich nemůŽe zhotovitel vzdát ěijinak se z nich vyvázat, coŽ v plném rozsahu
platí i o jakýchkoliv dílčíchzávazcích a povinnostech zhotovitele v tomto ohledu'
3,/ Pokud zhotovitel nebyl schopen včasného nebo 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 vyčíslenÍčerpatz bankovnÍ záruky nebo ijednostranně započístna
splatné či nesplatné pohledávky zhotovitele včetně smluvních pozastávek.

XX!I.VYŠŠí
voc

t/

KaŽdé prodlení při provádění smlouvy kteroukoliv stranou nebude neplněnÍm závazku ani
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 nepředvídate|né a nepřekonatelné

pYekáŽky vzniklé nezávisle na vůli té smluvní strany, která se jich dovolává,

a které pli uzavírání
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 poddodavate| ů, výpadky méd í apod.
i

3/ Strana,

která se dovolává vyššÍmoci je povinna neprodleně, nejpozději však do tří (3)
kalendářnÍch dnů druhou stranu vyrozumět o vzniku okolností vyššímoci a takovou zprávu íhned
pÍsemně potvrdit' Stejným způsobem vyrozumÍdruhou smluvnÍstranu o ukončeníokolnostívyšší
moci. Na poŽádání předloží smluvní strana, která se dovolává vyššímoci, věrohodný důkaz o této

skutečnosti'
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4/ Pokud trvání zásahu či okolnosti vyššímocí nepřesáhne, byt přerušováno, v souhrnu tři (3)
měsÍce, plnění SoD bude prodlouŽeno o dobu trvánÍ takového zásahu' Pokud toto trvání
přesáhne, byt přerušováno, v souhrnu tři (3) měsíce, situace se bude řešit vzájemnou dohodou
mezi smluvními stranami.

5/

V případě, Že

stav vyššímoci bude trvat déle neŽ tři (3) měsíce, má druhá strana právo

odstoupit od smlouvy.

Xxlll. ŘíoícíPRÁVo, sPoRY, soUDY
1,/ Není-li ve smlouvě stanoveno jinak, platÍ pro právní vztahy mezi smluvními stranami
ustanovení zá kona č - 89/ 2oL2 Sb', obča nského zá kon íku.

2/ Y pÍípaděrozhodnutÍ otázky, zda je dílo provedeno v souladu s technickými podmínkami a
technickými specifikacemi stanovenými smlouvou, anebo závaznými podklady díla, budou obě
strany Íespektovat stanovisko nezávislých institucí, kterými budou ob|astní inspektorát práce
(0lP) a Technická inspekce Českérepubliky (TlČR), přÍpadně dalšÍ nezávislé tuzemské zkušebny,
znalcičiorganizace podle jejich příslušnostia oborů působnosti dle právnÍch předpisů, směrnic a
nařÍzení platných v Českérepublice, na nichŽ se strany dohodnou.

3/ Zhotovitel prohlašuje, Že zařízení nebo jeho části, které je součástídíla, nevykazuie žádné
patentové nebo jiné právní vady, je patentově bez závad a neporušuje práva třetích stran.
Zhotovitel prohlašuje, Že uhradí objednateli veškeré náklady a škody, které mu vzniknou
v případě, Že třetÍ strana uplatnÍ vůčiobjednateli nároky z právních vad týkajícÍch se dÍla dle SOD,

pokud tuto skutečnost oznámí objednatel zhotoviteli bez zbytečnéhoodkladu poté, co se o ní

dozvÍ.

4/

Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli jakékoli Wlohy a škody v případě, Že budou vůči
objednateli uplatněny z titulu uŽívání dodaného zařízenív Českérepublice anebo provoznÍch
předpisů předaných zhotovitelem vrámci plněnÍSOD nebo ztitulu jiných právnÍch vad dÍla nebo
jeho částí.JestliŽe budou vůčiobjednateli třetÍmi stranami uplatněna jakákoli práva v souvíslosti
s dílem, poskytne zhotovitel objednateli při projednávání takoých záleŽitostí na vlastní náklad
veškerou podporu a součinnost.

XXIV. osoBNí Úprue

V

Objednatel i zhotovitel berou na vědomí, Že kaŽdý z nich můŽe v roli správce zpracovávat
osobní údaje fyzických osob vystupujícÍch na straně druhé smluvnÍ strany (identifikačnía
kontaktní údaje, pracovní či korporátní zaÝazení a záznamy komunikace) a přÍpadně dalších osob
zapojených na plnění SoD jakoŽto subjektů údajů,a to pro následujícÍ úěely:
a) uzavření a plnění smluv s dodavateli a smluvními partnery;
b) vnitřní administrativní potřeby, evidence a statistika;
c) ochrana majetku a osob správce;
d) ochrana práv a právních nároků správce;
e) plnění obecných zákonných povinnostÍ správce'

2/ Právními základy

pro zpracování osobních údajůdle qýše uvedených účelůjsou:

a) oprávněný zájem správce na uzavřenÍ smluv a plnění uzavřených smluv (pro účelodst.
1,/ písm. a)výše)
b) oprávněný zá1em správce na evidenci uzavřených sm|uv a na tvorbě statistik a evidencí
správce (pro účelodst. 1,/ pÍsm. b) Wše), ochraně jeho majetku, zaměstnanců a třetích
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osob (pro účelodst. V písm. c)výše), ochraně právních nároků správce (pro
účelodst'
písm. d)vyše)
c) plněnÍ právních povinnostísprávce, zejména z oblastidaňové
a účetní(proúčelodst.
pÍsm. e)vyše)

1rz

1,/

3/ osobnÍ údaje budou zpracovávány pro účeldle odst' 1/ písm.a) uýše po
dobu účinnostiSoD a
oP, pro účelydle odst. V pÍsm. a) aŽ písm. d) výše po oobu trvánÍ proňteecr
veetně oony
pokýajícíjejí případné stavení či přerušení, iypicky však ne oéle neŽ 16oony,
leť po ukončení
účinnostiSmlouvy a pro účeldle odst. 1,z písm._e) uýse po dobu plnění přÍslušných
zákonných
povinností.

4/ Subjekty údajůjsou v případech stanovených právnÍmi předpisy oprávněny:
a) poŽadovat přístup k osobním údajům;
b) poŽadovat opravu, doplněníčivýmaz osobních údajů;
c) poŽadovat vysvětlenÍ zpracovánÍ osobnÍch údajů;
d) vznést námitku protí zpracovánÍ osobních údajů;a
e) vyuŽít práva podat stíŽnost proti zpracovánÍ osobních údajůt< Úřaou pro ochranu
osobnich údajů.
5/ Smluvní strany se zavazují informovat subjekty údajůvystupujícíči zapojené do plnění
SoD na
jejich straně o zpracování jejich osobních údajůdle této kápitoly.
Detailní iňformace o zpracování
osobnÍch údajůdle tohoto článku jsou dostupné u Smluvni strany vystupujÍcí jako
správce.
Veškerá práva lze uplatnit prostřednictvím kontaktů Smluvních stran uvedených ú soo,
anebo
jiným, později sděleným, způsobem.

6/ AniŽ by tím byla dotčena jiná ustanovení této kapitoly, SmluvnÍ stÍany se zavazují chránit
rovněŽ veškeréosobní údaje osob nespadajÍcÍch do kategoriÍ specifikovanýcn v čl. t/.
výše, se
k'teými se v rámci výkonu práv a/nebo plnění povinností dte této soD seznámr, a zavazúií
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 zpiacovatelem 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 vyŽadovanýmí právnÍmi předpisy.

xxv.

ávĚREČNÁ UsTANoVENí

1rl Smluvní strany se zavazují řešítvzniklé spory dohodou' Každá ze smluvních stran je povinna
do 10ti dnů od pÍsemné výzvy druhé strany zúčastnitse smírěÍho jednání.

2/ Všechny závazky, ujednánÍ, povinnosti a práva vypl17vající 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 kterékolív ze štran,
bude toto platit i pro právnízástupce, právní nástupce a postupníky takové strany jako by šlo o ně
samé. Zhotovitel není oprávněn převést práva a závazky vyplyivajÍcÍ ze SoD na iretí s{ranu bez
předchozÍho písemného souhlasu objednatele.

3/ V případě, Že některé ustanovení těchto oP je nebo se stane neplatným, neúčinnýmnebo
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,
neúčínného
nebo neproveditelného ustanovení. V případě, Že se v Podrnínkách vyskytne mezera V
úpravě, platí úprava, kterou by strany při znalostí tohoto nedostatku zvolily.
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4/ Pokud

nenÍ v SoD nebo oP pro konkrétnÍ přÍpad ujednáno jinak, pak opomeneJi objednatel
kdykoli uplatnit jakákoli práva, nebo vyŽadovat jakákoli plnění, která mu příslušÍpodle SoD nebo
oP, případně podle obecně závazných právnÍch předpisů, neznamená to, Že se takových práv

vzdal"

5/ Pokud není ve SoD nebo oP pro konkrétnÍ případ ujednáno jinak, pak jakékoli nároky
smluvnÍch stran musÍ b1ýt uplatněny písemně doporučeným dopisem. Za datum uplatnění nároku
platídatum razítka podacÍho poštovnÍho úhdu.
6/ Smluvní strany se dohodly, že v souladu s ustanovenÍm $63o odst. 1 občanského zákoníku
prodlužují promlčecÍ dobu nároků vzešlých ze SoD a/nebo oP na dobu 10 (deseti) let.

/

Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec v.ýslovných ustanovení SoD a oP byla jakákoliv práva
dovozovány z dosavadní či budoucÍ praxe zavedené mezí stranami či zvyklostí
zachovávaných obecně či v odvětví týkajÍcímse předmětu plnění této smlouvy, ledaŽe je ve
smlouvě vyslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzujÍ, Že si nejsou vědomy
žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostÍ či praxe.

a povinnosti

8/ Smluvní stÍany se dohodly, že závazek zaplatit smluvnÍ pokutu nevylučuje právo na náhradu
škody ve výši' v jaké převyšuje smluvnÍ pokutu.
9/ V přÍpadě, kdy bude smluvnÍ pokuta sniŽená soudem, zůstává zachováno právo na náhradu
škody ve qýši, v jaké škoda převy.šuje částku určenou soudem jako přiměřenou a to bez

jakéhokoliv dalŠíhoomezenÍ.

10/ Pokud jakýkoliv právní předpis stanovÍ pokutu (penále) pro porušenÍsmluvní povínnostÍ
(kdykoliv během trvání SoD), pak nebude takovým nárokem nijak dotčeno právo na náhradu
škody ve Wši, v jaké přewšuje penále stanovené zákonem.

1ý odlišně od zákona si smluvnÍ strany ujednávají, že plnění zhotovitele nemůžebýt odepřeno,
ani když budou splněny podmínky s 1912 odst. 1 občanskéhozákoníku.
12l Svým podpisem smlouvy o dílo obě smluvnÍstrany stvrzují, že se seznámily s celým obsahem
smlouvy o dÍlo a obchodnÍch podmínek Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. ze dne 1. 9. 2019,
které jsou nedÍlnou součástísmlouvy o dÍlo včetně jejich přÍloh a nemajÍ pochybnosti o r4ýkladu
jejÍho zněnía uzavírajísmlouvu o dílo na základě svobodné vůle.

VPardubicíc^......!*'".?"^:".*.:.I2.......
Za objednatele:

lng. Martin Cha
předseda představenstva
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
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PřÍloha č. 1Smlouvy o df,o

lvÝm 1Í!e uvodeným podplsem
ObchodnÍml podmÍnlrami:

potvrzqJl, že lsem

se pečllvě seznámll s výše uvedenýml

za zhotovltele:
7,EP RIS s.r.o.
ií'{';;li Vodami 27

l{;
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Bc.

T
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Grabmtiller
ředitel

ZEPRIS s.r.o.
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ZEFRIS
PLNÁ

Moc

Nížepodepsaná společnost zEPRls s.r.o., 5e sídlem Mezi Vodami 639/27' 743 20 Praha 4,
lČo: 25u79a7 |dálejen ,,Společnost"}, zastoupená lng. Alexandrem Strádalem, jednatelem,
tímto zmocňuje
Bc. Tomáše Grabmiillera, r. č.:76ofiL/a845, bytem Antala Staška L732/5z,140 00 Praha 4,
technického ředitele Společnosti (dále též,,zmocněnec"),

ke všem právním a jiným jednáním souvisejícím s uzavíránímsmluvních vztahů jménem
Společnosti, včetně uzavření příslušných smluv či jejich změn, a to zejména k činění
závazných nabídek, žádostí o účastv zadávacím řízenÍ, popř. jiným jednáním, na jejichž
základě dojde k účastiv zadávacím či jiném obdobném řizení, k veškerým prohlášením či
jiným jednáním činěným v této souvislosti Společností,i veškeným jednáním dle zákona
č. L34/zo16 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a/nebo dle zákona č,. 89/2ot2 Sb., občanský
zákoník, alnebo jiného obdobného předpísu či práva a/neba právního pořádku. Zmocněnec
je oprávněn pověřit zastupováním Společnosti dalšíosobu.
Tato plná moc je účinnáod 2. 1. 2a2o do3L' LZ.zozo.

V Praze dne
ovĚŘovncl ootoŽxe PRo LEGALlzAcl
sJdle oveirvdci lillhy uiadu nlé9tsl6 éá$fi praha

l2

trlř Ď lég'ihatscĚ Al669,{/20'19
vrasrtlr.nuČl.rÉPODEPsAt
jméno a přiimeni

ALEXANDER STRADAL

datum

lng. Alexander Strádal

jednatel ZEPRIS s.r.o.

a

misto narození Žadatele

08.02.'t969 PRAHA 4

adÍesa místa tÍValého pobytu

PRAHA 4 . KUNRATICE

ŠŤnsrruÉHo16t6lí4

Plnou moc přijímám

druh a číslodokladu' na zák{adé kterého
byly zjiŠtényosobni údale' trvedené
v této ověřovacl dotožce .

OP: 206007030
/\
ú'p** il jůoji.n".n áJ
.lrneno a pirfňenr ogryrr]9r

(l'elDoils!.

19'í2'2019

osoby qdra Esahzacl ptov€dla
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+
'lJchodlcr se sldnete

:'t:'

Frá[''

v-'ťťl,/
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HARMONOGRAM
akce:

Pardubice - Dubina, sanace vodovodu DNSOO

činnosUčasov usek _ tyd

1

ízenístaveniště' likvidace
zemní práce - v kop montážních jam a
pro pokládku - 1. etapa, 2'elapa

u seky, čištění,monitoring
nace potrubí, technologie DynTec
expander, krouŽky, nava ení fixace
propoje potrubí, vystrojení adu
tlaková zkouška

dezinfekce, bakt.zkouška
práce, Úpravy povrchu

n'

hy

2

3

4

5

6

7

I

9

í0

11

12

í3

14

í5

í6

17

í8

í9
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REKAPITULACE STAVBY
Kd:
Stavba:

M16-OZZ

KSO:

827 11 22

Místo:

Pardubice

Bezvt kopová sanace ocelového vodovodu DN 500, Pardubice Dubina
CC.CZ:
Datum

Zadavatet:

02.03.2020

lČ:

Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s., Teplého 20

DlČ:

Uchazeč:

Zepris, s.r.o.
Projektant:
Multiaqua s.r.o.

lČ:
DlČ:

25117947
cz 699004936

lČ:

60113111

DlČ:

c260113111

Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využitípotožek Cenové soustavy ÚRs. cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRs, které jsou uvedeny
v soupisu prací (tzn. ťrvodní části katatog ;jsou neomezeně dátkově k dispozici na http://www.cs-urs.czlindex.php?mod=podminky. Potožky
soupisu prací, které nemají ve sloupci ''Cenová soustava" uveden žádn rjdaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

í6 093 802'59

Cena bez DPH
Záktad daně

V še daně

DPH záktadní

21,00%

í6 093 8o2'59

3 379 698,54

snížená

15,00yo

o,o0

0,OO

Sazba daně

Cena s DPH

czK

v

\:''':,ia:

Ý

'

19 473 50í,1 3

Strana

1
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REKAPITULAcE oBJEKTŮ srnvBY A souPlsŮ pnací
Kd:

M16-022

Stavba:

Bezu. kopová sanace ocelového vodovodu DN 500, Pardubice Dubina

Místo:

Pardubice

Datum:

02-03-2020

Zadavatel:
Uchazeč:

Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s., Teptého 20
Zepris, s.r.o.

Projektant:

Muttiaqua s.r.o.

Kd

objekt, Soupis prací

Cena bez DPH

Náklady stavby celkem

n1
oz

[CZK]

16 093 802,59

Bezv'. kopová sanace ocelového vodovodu DN

500, Pardubice Dubina
Vedtejší a ostatní náktady

'

StranaZz2T

Cena s DPH [CZK]

19 473

Tvp

50í'13

15109 802,59

18 282 861,13

STA

984 000,00

1 190 640,00

STA

KRYCí LlsT soUPlsU
Stavba:

Bezu'kopová sanace ocelového vodovodu DN 500, Pardubice Dubina
Objekt:

01 - Bezvykopová sanace ocelového vodovodu DN 500' Pardubice Dubina
KSO:

827 11 22

CC-C7:

Místo:

Pardubice

Datum

02.03.2020

lČ:

Zadavatet:
Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s., Teplého 20

DlČ:
lČ:

Uchazeč:
Dte v. běrového ízení

DlČ:

Projektant:
Multiaqua s.r.o.

lČ:

60113111

DlČ:

c760113111

Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využitípotožek Cenové soustavy ÚRs. cenové a technické podmínky potožek Cenové
soustavy ÚRs, které jsou uvedeny v soupisu prací ( tzn. vodní části katalogr] ) jsou neomezeně dátkově k dispozici
Potožky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová
na http://www.cs-urs.czlindex.php?mod=podminky.
soustava'' uveden žádn daj, nepochází z Cenové soustavy ÚR5.

15 109 802,59

Cena bez DPH

V

Záktad daně

Sazba daně

DPH záktadní

15 109 802,59

21,00%

3 173 058,54

snížená

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

)Ltat\a

)

L L,

v

czK

še daně

18 282 86í'13

REKAPITULAcE čleNĚNísouPlsu pnncí
Stavba:
Bezuj'kopová sanace ocelového vodovodu DN 5oo, Pardubice Dubina

Objekt:

0í - Bezv

kopová sanace ocelového vodovodu DN 500, Pardubice Dubina

Místo:

Pardubice

Datum:

Zadavatel:
Uchazeč:

Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s., Teplého 20

Projektant

Dte v. běrového ízení

K ddítu-Popis

02.03.2020

Multiaqua

s.

r.o.

Cena cetkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

15 109 902,59

HsV - Práce a dodávky HSV

14 950 647,59

1 - Zemní práce

3 112 994,49

2 - Zakládáni

57 846,35

4 - Vodorovné konstrukce

1O9 69',1,54

5 - Komunikace pozemnÍ

75 719,26

8 - Trubní vedení

10 942 823,10

9 - ostatní konstrukce a práce, bourání

57 981,10

997-Pesunsutě
998-Pesunhmot

18 699,25
574 892,50

PsV - Práce a dodávky PSV

1205,00

789 - Povrchové ťrpravy ocelorn'ch konstrukcí a technologick ch za ízeni

osT - ostatní

1 205,00

157 950,00

SLrarla 4 z Ž7

souPls PRACí
Stavba
Bezrnj'kopová sanace ocelového vodovodu DN 500, Pardubice Dubina

Objekt:

0í _ Bezrn' kopová

sanace ocelového vodovodu DN 500' Pardubice Dubina

Místo:

Pardubice

Datum:

Zadavate[:
Uchazeč:

Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s., Teplého 20

Projektant: Multiaqua s.r.o.

PČ Typ

Dte rryiběrového ffzení

K

MJ

Popis

d

Množství

J.cena

Náktady soupisu celkem

o
K

Cenová
soustava

í09 802,59

14 950 647,59
3112994,49

Zemní

odstranění k ovin a strom s odstraněním ko enri pr měru kmene do í00 mm do
sklonu terénu 'l : 5. o i celkové ološe do 1 000 m2
ke , dte TZ
odstranění

't112.01101

Cena cetkem [CZK]

15

Práce a dodávky HSV

HSV

D'I
1

02.03.2020

m2

í0'000

65,00

50,00 cs uRs 2018

01

10

5

pro pěší,vozovek a ploch s p emistěním hmot na
IRozebrání dtaŽeb a ditcrj komunikací
Isktádku na rrzdátenost do 3 m nebo s naloŽením na dopravní prost edek komunikací
Ipro pěší s tožem z kameniva nebo živice a s u. ptni spár ze zámkové dtažby
I

2

K

113106123

t--,

m2

56,872

1

80,00

10 236,96

cs URs 20í8 01

02,00

15 162,57

uRs 2018

I

4ikres D.í.b.1., D.'l .b.2.

16,8T2
40,000

(1 ,89+5,14)"2,4
40,0 ''poškození p i provádění

Součet
pod
K

3

113107124

nebo

s

hmot na

na

3 m nebo s natoženímna dopravni prost edek z kameniva hrubého drceného, o

tl

mZ

01

Poznámka k položce:
hmotnost sutě 0,58 tlm2

P

rnj'kres D.'1.b.1., D.1.b.2.
(1,89 +5,1 4)-

9,U2

1,4''pod dtažbou

(4, 5+0,3)-(2,5+0,6) "pod asf. povrchem

15,345
187

Součet
4

25,187

K

113107141

na skládku na vzdálenost
o t[. vrstvy do 50 mm

Strana 5 z 27

m2

52,345

125,00

6 543,13 cs ÚRs 2o18

oí

pČ

ryp

K

MJ

Popis

d

Množství

J.cena

Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

Pozn mka

k položce:
hmotnost sutě 0,098 tl m2

P

vykres D.1.b.í., D.í.b.2.

(4, 5+0,3+0,5)"(2,5+0,6+0,5+0,5)

22,345

30,0 ''poškození p i provádění

K

5

Součet
odstranění podktad nebo kryt ručně s p emístěnim hmot na sktádku na vzdálenost
do 3 m nebo s naložením na dopravní prost edek Živičn ch, o t[. vrstvy p es 50 do 100

113107142

30,000
345
m2

15,345

mm

'00

2777,45 cs URs 2018 0í

Poznámka k položce:
hmotnost sutě 0,22 tl m2

P

4ikres D.1.b.'t., D.1.b.2.

15,345

3

6

18í

K

113201117

|Wtrnani obrub s vybouráním tože, s p emístěním hmot na sktádku na vzdálenost do 3
neuo s naloženim na dopravní prost edek sitničníchteža$kh

m

4,000

í 19'00

m3

42,729

288,00

476,00 cs uRs 2018

01

cs uRs 2018

01

Im

pridy s vodorovn m p emístěním na hromady v místě
ISejmutí ornice nebo tesni
ebení nebo na dočasné či trvaté sktádky se složenim, na rrzdálenost do 50 m
I

7

K

171101101

12 305,95

IuPot

vlikres D.1.b. 1 ., D.1.b.2.
(2,5+0, )-(8,0+0,6)"0,2
(3,0+0, ).(2,5+0,6)"0,Z

2,232

(2,5+0,6)-(5, 35+0,3).0,2

3,503

(2,5+0,6)* (2,5+0,61- 0,2

1,gzz
5,337

5,332

(2,5+0, )"(8,0+0,6)-0,2

13,144
5,332
0,588

2"(2' 5+0'6)"(í 0,0+0'6)*0'2
(2, 5+0, 6). (8, 0+ 0, 6)"

0,2

2,1*1,4*O,Z

8

K

131201202

(2,5+0, ).(10,0+0,6)*0,2
2,48"1,4-0,2
Součet
Htoubení jam zapažen ch v hornině
50%

6,572
0,694
42,729

t

. 3 objemu do í000 m3

m3

325,613

cetkového v kopu

v1ikres

D.í.b.'l .

startovací a montážníjámy
(2,5+0, ).(8,0+0,6)-2,5.0,5

33,325
1,500

)/z"z,5\-0,5 "pro drenáž
(3,0+0, ).(2,5+0,6).2,5.0,5
3,0-( (0,2+0, 1 ) /2"2,5)-o,5''pro drenáž
(2,5+0, ).(10,0*0,6)"2,5*0,5
1 0,0-( (0,2+0, 1 ) / 2-2,5)-0,5''pro drenáž
(2'5+0' )-(í0'0+0,6)*2,5-0,5
1 0,0- ((0,2+0, 1 ) / z-z,5|"0,5''pro
drenáž
(2,5+0, ).(8,0+0, ).2,5.0,5
8,0-((0,2+0,

1

í 3'950

0,563
41,075

1,875
41,075
1,875
33,325

Strana 6 227

453,00

147 5o2,6g|cs Úns

zots ot

rČ Typ

K

MJ

Popis

d
8,0-((0,2+0,

1

)/2-2,5\- 0,5''pro drenáž

K

131201209

Pozn

P

10

13't301202

33,325
1,500
41,075

1,875
33,325
í

613

m3

97,684

m3

325,613

(3,0+0,6)"(2,5+0, ).2,5.0,5

33,325
1,500
1 3,950

(2,5+0,6)-(10,0+0, ).2,5.0,5

41,075

1 )

/z-z,5\"0,5''pro drenáž

0,5

3,0-( (0,2+0, í ) /2*2,5)*0,5 "pro drenáž

z-2,5)-o,5''pro drenáž

1,875
41,075
1,975

0,0- ((0,2+0,

1 )

l

(2, 5+0,6). (1

8,0-((0,2+0, í ) /2-2,5)-0,5''pro drenáŽ

33,325
1,500

(2, 5+0,6)-(1 0,0+0,6)-2, 5-0, 5

41

1

0,0*((0,2+0,

1 )

l 2"2,5)-

(2,5+0,6).(8,0+0,
8,0-( (0,2+0,

1 )

0,5 "pro drenáž

P

í 3í 301 209

720,00

234

20,00

1

953, 8 cs uRs 2018

01

441

,36 cs uRs 2018 01

,075

1,875
33,325
1,500
41,075

)*2,5"0,5

/2-2,5)-0,5''pro drenáŽ

(2,5+0, )*(10,0+0,6)*2,5*0,5
0,0*((0,2+0, 1 ) / 2-z,5)"o,5''pro drenáž
(2,5+0, ).(8,0+0,6).2,5-0,5
8,0*((0,2+0, 1 )/2-2,5)-o,5''pro drenáž
5oučet
Hloubení zapaŽen ch jam a zá ezri s urovnáním dna do p edepsaného profilu a spádu
P íotatek k cenám za leDivost horninv t ' 4

1,975

1

K

1

3

0,0+0,6)*2,5.0, 5
10,0-((0,2+0,í ) 12-2,5)-0,5 ''pro drenáž
(2,5+0,6)-(8,0+0,6)"2, 5.0, 5

1

20,00

97,684

5+0,6).(8,0+0,6)"2, 5"0, 5

8,0-((0,2+0,

1'l

'500

3ť/o

koeficientem mnoŽství
Hloubení zapaŽen 'ch jam a zá ez s urovnáním dna do p edepsaného profilu a spádu
v hornině t . 4 p es 100 do 1 000 m3
50% cetkového rnj'kopu
vrj'kres D.'l .b.1.
startovací a montáŽní jámy
(2,

Cenová
soustava

mko k položce:

p íplatek za lepivost
K

Cena cetkem [CZK]

1,875

1

9

J.cena

1,500
41,O75

(2,5+0,6)*(1 0,0+0,6)"2, 5*0, 5

0,0-( (0,2+0, í ) l 2-2,5)-0,5 "pro drenáž
(2,5+0, ).(8,0+0, )-2,5.0,5
8,0-( (0,2+0,'t ) / z-z,5)-o,5 "pro drenáž
(2,5+0, )*(10,0+0,6).2,5.0,5
1 0,0- ((0,2+0, 1 ) / 2*2,5)- 0,5''pro drenáž
(2,5+0, ).(8,0+0,6)-2,5.0,5
8,0- ((0,2+0, 1 )/2-2,5)"0,5''pro drenáž
Součet
Htoubení zapažen ch jam a zá ezri s urovnáním dna do p edepsaného profilu a spádu
P íotatek k cenám za leDivost hornÍnv t . 3

Množství

33,325
1,500
325,613
m3

97,6U

Pozn mka kpoložce:

p íplatek za lepivost 3UÁ

97,6U

325, 13-0,3'P epočtenékoefÍcientem množství

Slrana 7 z 27

953, 8 cs uRs

201 8 01

rČ Typ
12

K

K

132201201

MJ

Popis

d
H

do
50%

rofilu a

celkového v kopu

v hornině

t

600 do 2 000 mm s

. 3 do 'l00 m3

dna

Množství
40,453

m3

J.cena
ICZKI

Cenová
soustava

Cena cetkem [CZK]

cs uRs 2018

01

uRs 2018

01

cs uRs 2018

01

50,00

60 ,80 cs uRs 2018

01

670,OOl

77 7zo,oo|csÚRs zots ot

760,00

30 744,28

a,*]

247,72

rnj'kres D.1.b.1., D.1.b.2.

( , +2,í+8,0)*1,t2,5*0,5"pro potrubí d500

29,225

(6,6+2,1 +8,0)" ((0,2+0,1) l2*1 ,4)*0,5 ''pro drenáŽ

K

13

132201209

't4

t-3

Pozn mko

P

1,754

6,5-'l,1*2,5-0,5 ''pro potrubí z LT
6,5- ((0,2+0,1) / 2* 1,1)*0,5''pro drenáž
Součet
Htoubeni zapaŽenych Í nezapaŽenych nih Širkypres 600 do 2 000 mm s urovnánim dna
do p edepsaného profilu a spádu v hornině t . 3 P íptatek k cenám za lepivost horniny
k

8,938
0,536
40,453
12,136

m3

položce:

p íplotek za lepivost 3cÁ

K

132301201

koeficientem množství
3"0,3
Htoubení zapažen ch i nezapažen ch n h šíky p es 600 do 2 000 mm s urovnáním dna
do p edepsaného profilu a spádu v hornině t . 4 do 100 m3
50% cetkového rnj'kopu
rnj'kres D.1.b. l., D.1.b.2.
(6, +2,1 +8,Q)*1,4"2,5*0,s"pro potrubí d500
(6,6+2,1+$,Q)" ((0,2+0,1) 12-1 ,4)-0,5 ''pro drenáž

13

40,453

m3

132301209

16

i nezapažen ch ďh šíky p es 600 do 2 000 mm s urovnánim dna
IHtoubení zapažen ch
p edepsaného profilu a spádu v hornině t . 4 P íptatek k cenám za lepivost horniny
Ido

It.4

Pozn

P

í 51 301

í02

3A6

koeficientem množstvi
nj'h pro podzemní vedení pro všechny ši ky Úhy

lfrzeni paženi a rozep ení stěn
hnané. hloubkv do 4 m

12,136
m2

2 (6,6+2,1+8,0)*2,5

Rí

í '000

í 1 6'000

Součet
K

1

83,500
32,500

2*6,5"2,5
17

12,1 ,ai

m3

mko k položce:

p iplatek za lepivost
K

Z izeni záporového paženíjam do ht v kopu do 4 m s jeho nástedn m odstraněnim

m2

539,400

na druh pažin, s odstraněním pažení' htoubky rn'kopu do 4 m,
paženíbude provedeno d[e dispozic vybraného zhotovitele, součátídodávky zhotovitele bude i
statické posouzení pažení

7 ízenízáporo,tého paženíbez ohledu
PP

34 385,05

8,938
0,536
40

Součet

K

850,00

29,225
1,754

6,5*1,1*2,5*0,5 ''pro potrubí z LT
6,5- ((0,7+0,1) / 2- 1,1|*0,5''pro drenáŽ

15

l"

{kres D.l.b.1.

startovací a montážni jámy
2-((2,5+0, )+(8,0+0, ))"2,5
2* (12,5+0,6) + (2, 5+0, ) ).2, 5

s8,600
31,000

\trana 8 z.Ž'/'

2 590,00

1 397 046,00

PČ Typ

K

MJ

Popis

d
2*((2,5+0,6)+(1 0,0+0, ))*2,5
7- ((2,5+0,6) + (10, 0+0, 6) )-2, 5

2-((2, 5+0,6)+(1 0,0+0,6)).2, 5

2.((2,5+0,6)+(8,0+0, )).2,5
2-((2,5+0,6)+(1 0,0+0, ))*2,5

í8

K

161í01í01

J.cena

i

m3

132,995

75,00

9 974,63

2OO,OO

4 000,00

230,00

258 886,39

Pozn mka

40,453+40,453 "d[e položek htoubeni nj'h
(325, 61 3+325, 61 3 -0' 08''d te potožek h loubení j am

URs 20í8 01

80,90
52,098

)

Součet
K

162301421-R

995

Likvidace d evní hmoty v souladu
- likvidace vytrhan ch ke ri

5

ptatnou legislativou o odpadech

kus

20 "dte TZ
K

162701105

2O,OOOI
20,000

po
20

l"

k položce:
Procento svislého podilu dle ilwdu ceníku 001 zemni pr ce kaPitolo 8
- v množstvi ulkopku ryhy do 100 m3 10o % z celkového u kopku
- v množstvi uykopku j my p es 100 m3 8 % z celkového u kopku

P

19

Cenová
soustava

Cena cetkem [CZK]

8,500
68,500
58,600
8,500
58,600
8,500
58, 00
539,400

2"((2,5+0, )+(8,0*0,6))"2,5

2-((2,5+0, )+(8,0+0,6))*2, 5
Součet
Svisté premistěni qikopku bez naloŽení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním
dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prost edku z horniny t . 1 až 4, p
hloubce vrlkoou o es 1 do 2,5 m

Množství

na

prost edku, bez naloženív1ikopku, avšak se stožením bez rozhrnutí z horniny
na vzdálenost
es 9 000 do 10 000 m
zemina pro zpětn zásyp na mezisktádku a zpět

t

.1

až

m3

1125,593

393,455"2

786,910

Mezisoučet
p ebytečná zemina

786,910

40,453+40,453
(325, 'l3+325,613)

80,906
651,232

l.'

uRs 2018

01

cetkov v kop

Mezisoučet

732,138

-393,455''zpětn zásyp
K

21

167101102

-393,455

Součet
Naktádání, sktádáni a p ektádání neutehtého v kopku nebo sypaniny nakládáni,
mnoŽství o es 100 m3. z hornin t . 1 až 4
zemina z mezisktádky

m3

K

171201211

,00

22 033,48lcs ÚRs

zota ot

Utožení sypaniny poplatek za uloŽeni sypaniny na skládce (skládkovné)

t

519,990

250,00

129 997,50

172,00

70 646,59

Pozn mka k položce:
uvažovan hmotnost zemiíry 1,9 tlm3

P

519 990

9

23

5

455

393

22

393,455

K

174101101

Zásyp sypaninou z jakékotiv horniny s uloženímuj'kopku ve vrstvách se zhutněním
iam. šachet. Ňh nebo kotem obiektrj v těchto wkooávkách
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m3

410,736

cs uRs 2018

01

PČ Typ

K

MJ

Popis

d

Množství

J.cena

Cena cetkem [CZK]

v

kres D.1.b.1
náhradní zemina

(1,89+5,1 4\+1,4*2,5 "v kop
(4,65+0,3)*(2,5*0, ) "rn'kop

-

(1,89 +5, 1 4)* 1,4- (0,

-

(4,65+0, 3)-(2,5+0,6)*(0,

1

+0, ! +Q, J
1

24,605
1 5,345
-8,858

)''zpětn1i zásyp
3).zpětn zásyp

+0, 5+0,

Mezisoučet
zemina z rnj'kopu

-1 3,81

,5.1,1-2,5 "{rkop

"v kop

(6,6+2,1+8,0-1,89+5,14)"1,4-(0,1 +0,5+0,3)
-6,5-1,1-(0,'l +0,32+0,3) "zpětn zásyp
-

69,825
17,875
-25,137

"zpětn zásyp

-5,148

5+0, ). (8, 0- 4,65+0,6\"2,5 " vykop
-(2,5+0,6)-(8,0-4, 5+0, )-(0,1+0,5+0,3)''zpětn zásyp
(2,

30,61 3

-11,021

(2,5 +0, 6). (2,5 +0, 6)"2, 5 "uj'kop

(7,5+0,6)- (2,5+0, )"(0,

1

24,025

+0,5+0,3)''zpětn zásyp

-8,649

(2,5+0,6)*(10,0+0,6)"2,5 "v kop
_

(2,

5+0,

)- (1 0'

0+0,6)- (0,

(2,5+0,6)- (2,5+0, 6)*2, 5
-

(2,5 +0, 6)"

1

82,1 50

+0, 5+0' 3 )

"v kop

(2,5*0, 6)- (0, í +0, 5*0'

3

-29,574
24,025

"zpětn)i zásyp

)''zpětn

-8,649

zásyp

(2,5+0, ).(8,0+0,6)-2,5 "uj'kop
-(2,5+0,6)"(8,0+0, )-(0,1+0,5*0,3)''zpětn zásyp
(2, 5+0,6)*( t 0,0*0,6).2,5 "rnj'kop
"zpětn zásyp
- (2, 5+0,
)- (1 0,0+0,6)-(0, 1 +0,5+0'3)
(2,5+0, ).(8,0+0,6)-2,5 "v1ikop

66,650
-23,994
82,150
-29,574
66,650
-23,994

(2,5+0,6)"(8,0+0, )-(0, 1 +0, 5+0,3)''zpětn zásyp
(2,5+0,6).(10,0*0,6)"2,5 "v kop
- (2,5+0,6)- (í 0,0+0,6)-(0, í +0,5+0,3) ''zpětn zásyp
-

(2,5+0, )"(8,0+0,6).2,5 "qikop
-(2,5+0,6)"(8,0+0,6)"(0,1+0,5+0,3)''zpětn}i

82,1 50

-29,574
66,650

-23,994

zásyp

Mezisoučet
Součet
24

tvl

58331202

393,455
41

t

|štěrkodrt net iděná do l@mm
Pozn mka

736

34,562

320,00

11 059,84

cs ÚRs

2018 01

388,00

79 905,11

cs URs

2018

položce:
hmotnost 2 t/m3

P

k

562

17,281"2

potru
25

1

17,281

(6,6+2,1 +8,0-1,89+5,1 4). 1,4*2, 5

-

Cenová
soustava

K

175151101

z

m

p ipraven}im podét rn kopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv
hloubku
a míru zhutnění bez
(6,6+2,1 +8,Q)" 1,4* (0, 5+0, 3) "pro potrubí d500
(Pl-0,25-0'25-((6,6+2,1+8,0))) "odečet potrubí
6,5-1,1*(0,32+0,3) ''pro potrubí z LT
*
Pl*0,'l 6*0,í ,5''odečet ptorubí
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m3

20s,941
18,704
3,279

4,433
0,523

0í

eČ

ryp

K

MJ

Popis

d

Množství

Mezisoučet

J.cena

Cena cetkem [CZK]

Cenová
soustava

26,939

4ikres D.1.b.í.

startovací a montážni jámy
(8,0+6, 5+8,0+2, 5+í 0,0+2,5+8,0+1 0,0+8,0+1 0'0+8'0)"2' 5*(0' 5+0,3)

63,000
16,002
179,002

't

(8,0+6,5+8,0+2,5+10,0+2,5+8,0+10,0+8,0+í0,0+8,0)*Pl*0,25*0,25 ''odečet potrubí

26

TA

583312010

205 941

t

K

1811í1131

205,941"2
koeficientem množství
P[ošná uprava terénu V zemině L . 1 aŽ 4 s urovnánim povrchu bez doptnéni ornice
souvislé ptochy do 500 m2 p i nerovnostech terénu p es +/-í50 do +l-200 mm v rovině
nebo na svahu do í:5
(8,0+í,0)*2,0

m2

350,00

144 158,70

cs ÚRs

56,00

142 792,16

cs ÚRs 2o18

01

5O,OOl

10 287,10

cs uRs 2018

01

201s 01

(5,35+1,0)*2,0

t,0).2,0

72,000

(8,0+1,0)"2,0
(10,0+1,0)-2,0
(8,0+1,0)*2,0

22,000

1

1

1

(1 0,0+1,0).2,0
2,48*2,0

18í301103

300,0*8,0 ''Rekultivace ve ejnych travnat ch ptoch po prováděné rnj'stavbě, dte TZ
Součet
Rozprost ení a urovnání ornice V rovině nebo Ve svahu sklonu do 1:5 pri souvisté ploše
do 500 m2. tl. vrstvv o es í50 do 200 mm
rnj'kres D.1.b.í.' D.1.b.2.
(2,5+0, )-(8,0+0,6)

2 549

m2

205,742

26,660

(3,0+0,6)*(2,5+0,6)

11,160

(2,5+0,6)* (5,35+0,3)

32,8 0
9,610
26,660
32,860
?.6,660

(2,5+0,6)*(8,0+0,6)

2,940
32,8 0

2,1"1,4
(2,5+0,6)"(1 0,0+0,6)

3,472

2,48*1,4

Součet
18130111í

9,000

2 400,000

(2'5+0'6)"(í 0'0+0'6)
(2,5+0,6)"(8,0+0,6)
(2'5+0'6)*(í 0'0+0'6)

K

8,000

4,200
22,000
4,960

2,1"2,0

K

2 549,860
8,000
8,000
12,700

(10,0+

29

,882

411

(3,0+'1,0)"2,0

28

411

Poznámka k položce:
hmotnost 2 tlm3

P

27

Mezisoučet
Součet
Kamenivo p irodní těženépro stavebni ťlčelyPTK (drobné, hrubé, štěrkopísky)
kamenívo mimo normu štěrkopísek net íděnÝ (stabilizační zemina)

500

Rekuttivace

742

a
rt.

ornlce v
do 100 mm

1:5 p i souvisté ptoše

nebo ve

travnatrjch ptoch po prováděné

v stavbě'

dte TZ

Stiana

1,1

2.27

',

mz

2 400,000

1

5,00

3

ooo,oolcs Úns zota ot

nČ

ryp

30

K

d

58331201R

lvl

MJ

Popis

2

t

lornice

1"1

K

181411121

Zal'ožení trávníku na

utaŽení tučníhov rovině

m2

na svahu do 1:5

000

432,000

300,00

loo5724720

33

K

í83í01313

34

lvl

10321100r

z 755,602

- rovinná (10 kg)

kg

07

Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině L .1 až 4 s nj'měnou pŮdy z
rovině nebo na svahu do í:5, objemu p es 0,02 do 0,05 m3

55,1 12

184102211

1O0%

v

kus

20,000

36

tYl

02650531 -R

37

K

151811132

38

tvl

151811232

0,027

koeficientem množství

v

se

zatitím v rovině nebo na

šky do 1 m v terénu

okrasn ke - druh dle dohody

v době provádění
Z ízenípažicích box pro paženía rozep eni stěn n'íh podzemního vedení htoubka
vyikopu do 4 m, ši ka p es 1,2 do 2,5 m

odstraněni pažicich box pro paženía rozep ení stěn
vykopu do 4 m, šíka p es 'l,2 do 2,5 m

n' h

podzemního vedeni hloubka

39

K

1&.8'18237

40

K

18580431

Zatití rosttin vodou plochy záhon jednottivě do 20 m2

211531111

cs uRs 2018

01

5 000,00

135,00

kus

20,000

50,00

kus

20,000

200,00

m2

'15,000

31,00

mZ

1

5,000

381,00

í 000'00 cs

URs

20í8 0í

4 000,N
9 465,00 cs uRs 2018 01
5 715,00

cs

URs 201 8

0í

kus

30,000

650,00

í9 500'00 cs uRs 2018

01

m3

0,800

650,00

520,00 cs uRs 2018

01

0,800

Zaktádání
kamenivem do
kamenivem
v kres D.1.b.1., D.1.b.2.
(6, 6+2,

2 000,00

027

2*20-0,02

K

100,00

000

ochrana kmene bedněnim p ed poškozenímstavebním provozem z ízenívčetně
odstranění v šky bednění do 2 m pniměru kmene p es 300 do 500 mm

D2

23s,64 cs uRs 2018 01

0,540

5.3

1

5

20

m3

V sadba ke e bez batu do p edem vyhtoubené jamky
svahu do 1:5

95,00

55,112

20
ke rl
zahradní substr t pro vysadbu rostlin
05

K

41 334,03lcs Úns zota ot

5,00

2755,602

|osiva picnin směsi travní balení obvykle 25 kg technická

20*0,3*0,3.0,3
35

1

2 400,000

Součet
^Á

129 ffi,00

355,602

2400,0
32

Cenová
soustava

Cena cetkem [CZK]

432

ptochy do 1000 m2 vrjsevem

205,742+149,86

41

J.cena

Pozn mka kpoložce:
Hmotnost 1,8 tlm3

P

3't

Množství

1

+8,0)-

(

(0,2+0,'l ) l

2*

nebo
frakce

'l

bez zhutnění,

s

pravou

až 63 mm

1,4)''pro drenáž

57
m3

32,706
3,507

,5*((0,2+0,1 )/2-í,1 )''pro drenáž

1,073

Mezisoučet
startovací a montážníjámy

4,580

8,0* ((0,2+0,

1 ) I

/-/,\1

3,000

3,0- ((0,2+0,

1 ) I

2-2,5)

1,126
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958,OOl

3í 332,35lcs

ÚRs

zotg ot

eČ

ryp

K

1
1

0,0- ((0,2+0, 1 ) I 7"2,5)
0,0- ((0,2+0,1 \ I 22,5\

1

0,0* ((0,2+0,

8,0 ((0,2+0,1)
1

0,0. ((0,2+0,

8,0" ((0,2+0,

K

212752212

1 )

I

1

\

I

43

K

2.2,5)

3,750

2-2,5)

3,000

Součet
Trativody z drenážnÍch trubek se zizenim štěrkopískovéholože pod trubky a s jejich
obsypem v prriměrném celkovém mnoŽstvi do 0,15 m3/m v otev eném v1ikopu z
trubek olastovÝch fLexibitních D o es 5 do 100 mm

706
m

98,200

270,00

26 514,00

cs uRs

2018 01

98,200

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otev eném {kopu z písku a štěrkopísku

do 63 mm

109 691 54
m3

22,803

(6'6+2'1+8'0)-1,4*0,1''pro potrubí d500

2,338

6,5*1,'l*0,'l "pro potrubi z LT

0,715

rnj'kres D.1 .b.1

Cenová
soustava

3,750

Vodorovné konstrukce
451573111

Cena cetkem [CZK]

3,000

6,6+2,1 +8,0+6, 5+8,0+3,0+í 0,Q+'| Q,Q+$,Q+{ Q,0+8,0+1 0,0+8,0

D4

J.cena

3,000

2*2,5)

Il.l,j)

1 )/

Množství
3,750
3,750

I22,5\

8,0- ((0,2+0,1\

42

MJ

Popis

d

1 060,00

24 171,18 cs URs 2018 0í

.

startovací a montážní jámy
2,5*8,0*0,1

2,000

2,5.3,0.0,1

0,750

2,5"10,0*0,'t
2,5"10,0.0,1

2,500
2,500

8,0*2,5"0,1
10,0"2,5"0,1

2,000

2,500
2,000
2,500
2,000
21,803

8,0*2,5*0,1
10,0"2,5*0,1

8,0"2,5"0,í
Mezisoučet

v

kres D. l.b.3

2*0, 5

"hydrantová drenáŽ

í,000

Součet
44

45

K

K

451577777

452313141

22,803

Podktad nebo lože pod dtažbu (p ídtažbu)v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5,
tloušťky od 30 do í00 mm z kameniva těženého
rnj'kres D.1.b.í., D.1.b.2.
4
,89+5,
Podktadni a zajišťovacíkonstrukce z betonu prostého v otev eném
potrubí z betonu t . c 16/20

m2

16,872

100,00

1687,20

uRs 2018

01

83 833,1 6 cs uRs 2018

01

872

{kopu btoky pro

m3

28,612

rnj'kres D.1.b.3

2"8,3 "OB1

16, 00

3.3,9 "OB2

11,700
0,200

0,2 "oB3
2"0,4*0,4"0,35 "oB4

0,112
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2 930,00

nČ

ryp

K

MJ

Popis

d
Součet

D5
46

K

Komunikace
5U861111

Podktad ze štěrkodrti šD s rozprost ením a zhutněním, po zhutnění tt. 2oo mm

mZ

1 1

K

567122112

s

m2

15,345

573111112

m2

+j,l !1- 1,4''pod dtažbu
"pod asf. povrchem
)
Součet
Post ik Živičn infittrační z asfaltu silničního5 posypem kamenivem, v množství'l ,00

kslmZ

v
K

573211111

477,00

12 014,20

38,00

583,í í

25,00

1 257,38

URs

20í8 0í

25,187

187
m2

15,345

1

0,50 do 0,70
rnj'kres D.'l

kelmZ

01

9,842

kres D.1.b.1 .,D.1.b.2

Post ik Živičn1i spojovaci bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v mnoŽstvi od

cs uRs 2018

15,345

65+0,
50

8 409,06

01

345

Podktad ze směsi stmelené cementem bez ditatačních spár, s rozprost ením a
zhutněním sc c 8/10 (KSC l)' oo zhutnění tt. 130 mm
rnj'kres D.1.b. 1., D. 1.b.2.

(4, 5+0,3).(2,5+0,

K

548,00

cs uRs 2018

kres D.1.b.1 ., D.1.b.2.

(1,89

49

7 077,55

9,842

5+0,

48

281,00

15,345
25,187

Asfattornj'beton vrstva podktadní ACP 'l6 (obatované kamenivo st ednězrnné - oKS)
rozprost ením a zhutněním v pruhu šíky do 3 m, po zhutnění tt. 70 mm
rn

25,187

D.

Součet
5651 551

Cenová
soustava

Cena cetkem [CZK]

75 719,26

1.b.2.
(1,89 +5,1 4)- 1,4''pod dtažbu
(4, 5+0,3).(2,5+0, ) "pod asf. povrchem

K

J.cena

28,612

v'j'kres D.1.b. 1.,

47

Množství

mZ

lcs

ÚRs zota ot

345

50,295

cs ÚRs 2018 oí

.b.1., D.í.b.2.

(4,65+0,3)* (2,5+Q,$+Q,

g+Q, g)

20,295

30,0

30,000

Součet
51

K

577134111

Asfattornj'beton Vrstva obrusná Aco 1í (ABs) s rozprost ením a se zhutněním
z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šíky do 3 m t . l, po zhutnění tl. 40 mm

v

m2

!)

Součet
596211210

24 493

z

357,00

20 303,

cs

'l

cs uRs 2018

URs 20í8

0í

pro

s

30,000
50,295

z

kameniva těŽeného nebo drceného tt. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojit m
hutněním, vibrováním a se smetením p ebytečnéhomateriálu na krajnici tt. 80 mm

m2

56,872

v kres
90%

"l

20,295

30,0 ''poškozeni p i provádění

K

487,00

kres D.'l .b.í., D.1.b.2.

(4,65 +0,3)" {2,5+Q, $+Q, !+Q,

52

50,295

D.'l .b'Í., D.'t.b.2.
ptivodní, 10% náhrada

(1,89+5,14)*2,4

16,872

strana i4 Ž

?7'

01

PČ ryp

K

MJ

Popis

d

Množství

40,0

betonové
kusŮ HBB 20 x

s9245@70

lvl

Cenová
soustava

Cena cetkem [CZK]

1

EN 1338) dlažba H-PROFIL, s fazetou

x8

872
1

5,687

m2

278,00

1 580,99

cs uRs 2018

01

Poznámka k položce:
spot ebo: 36 kuslm2

P

56,872*0,1

D8
54

ICZKI

40,000

Součet
53

J.cena

K

5,687

Trubní Vedení
Vtaženi PE potrubí do stávajícího ocelového potrubí DN 500
- včetně konstrukcí a zaizeni pot ebn ch pro vtažení potrubi
- včetně kamerové prohtídky p ed provedením čištění,po provedení čištěnía po

141721119-R1

10 942 823, í 0
m

627,040

6 498,00

4 074 246,00

provedení sanace
- včetně sva ení sekri potrubí na tupo s odstraněnim vnějších návarkrj
- včetně mechanického vyčištěni privodního potrubi a odstranění p ípadn ch u.stupk
v ptivodnim potrubí
- včetně p ípravn ch a dokončovacích prací pot ebn ch pro provedení sanace
- včetně riprav koncr} vtaženého potrubí pro napojení navazujícího potrubí

il

55

0+í 0+í 0+1
0+
D.1.b.í
Potrubí PE100 Hostalen cRP100 dsM sDR17

1013565N

627 000

m

3 436 587,00

1,000

8 s20,00

8 520,00

8,000

't0 730,00

193 t40,00

6,500

3 000,00

't9 500,00

ztratné 1,5%
677

56

K

850375921

57

K

850425921R

58

K

851 371

1

V
V

636

5

ez nebo rn'sek na potrubí z trub litinoqich ttakoqí'ch p i opravách DN 300

ez nebo vrj'sek na potrubi z trub ocelov ch tlakornjch DN 500
MontáŽ potrubí z trub titinornj'ch ttakov ch hrdtouj'ch v otev eném v kopu
s intesrovanÝm těsněním DN 300
q kres D.í.b.3

31

kus
kus
m

,5

It

5525300.60

tvarna litino DN 300 PN 16 - pozinkovaná s obalem z plasticky modifikované
malty na bázi vysokopecniho cementu s vyztužovaci síťovoubondaži
|cementové
l(obal tl. 5 mm) 6 m

857242121

]montáž

|hrdlová

I

60

5 400,00

Poznámka k položce:

P

59

636,405

K

|trub

v

titino{ch tvarovek na potrubi titinovém ttakovém jednoos ch na potrubí z
o irubov ch v otev eném v kopu, kanálu nebo v šachtě DN 80

1

cs ÚRs

2o18

oí

cs uRs 2018 0l

,500

m

6,500

200,00

40 340,N cs ÚRs zo18 01

kus

4,000

1 500,00

000,00 cs uRs 2018 01

kus

2,400

kres D.í.b.3
4,000

2+2

61

M

su908w01

ruAR)VKA pŘÍnuaovÁ KoLENo

1 600,00

3

62

tlt

853008000016

TvARovKA PŘÍRUBovÁ oBLoUK 90' DN 80

kus

2,N0

2200,00

4400,ffi

3

K

857262121

Montáž litinov ch tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoos ch na potrubí z
trub p írubov ch v otev eném rnj'kopu, kanálu nebo v šachtě DN 100

kus

1,000

1 500,00

1 500,00

PATNÍ DN

80 st8 DÍRY
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200,ffi

cs

ÚRs 2o18 01

PČ Typ

K

MJ

Popis

d

Množství

J.cena

Cena cetkem [CZK]

rnj'kres D.1.b.3

Cenová
soustava

1

64

i4

o4o01ffi1101610

]PŘÍRUBA

kus

1,000

2 360,00

2 360,N

65

K

857371131

Itrub hrdtovych v otev eném rni'kopu, kanálu nebo v šachtě s integrovanym těsněním

kus

í

3 100,00

3 100,00 cs uRs 2018

kus

1,000

í1 100'00

11 100,00

kus

9,000

3 930,00

35 370,00

s JIŠTĚNÍMPR?TI PosUNU DN 1oo/ 110
titinov ch tvarovek na potrubi titinovém tlakovém jednoos ch na potrubi z
|Montáž
loN roo

'000

01

rnj'kres D.1.b.3

000

1

66

tt tvlllK42000@103

67

K

857372121

wARovKA HRDL'uÁTYT2N

tÁtv|K-kus

45" DN 300

Montáž litinornj'ch tvarovek na potrubí titinovém tlakovém jednoos ch na potrubí z
trub p irubornj'ch v otev eném rnj'kopu, kanálu nebo v šachtě DN 300

cs uRs 2018

01

4790,00 cs uRs 2018

01

rnj'kres D.1.b.3
9

3+1 +5

68

t

EU001s00o0103

TVAR1VKA HRDLovÁTYT?N Et]-kus DN

3N

kus

3,000

9

69

tÁ

8000.300ffi010

PŘÍRUBovÁ sPoJENÍ SLEPÁ PŘÍRUBA DN 3oo

kus

1,000

6 700,00

6 7ffi,00

70

lvl

12543150000030

J|šTĚNÍ PR?TI PosUvU PN10 DN 300 PN10

kus

5,0u

6 500,00

32 500,00

71

K

857374121

Montáž titinov1ich tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočn1ich na potrubí z
trub p irubou'ch v otev eném qikopu, kanálu nebo v šachtě DN 300

kus

1,000

4 790,00

kus

1,000

22 500,00

22 540,N

kus

2,000

5 000,00

10 000,00

kus

1,000

28 400,00

284@,@

kus

1,ffio

16 200,00

16

kus

2,000

6 850,00

kus

2,000

41 000,00

82 @0,40

m

84,000

530,00

44 520,00

m

85,260

v

000

72

lvl

85103@0801050

WAROVKAT KUS DN

73

K

857422121

Montáž titinov ch tvarovek na potrubi litinovém tlakovém jednoos ch na potrubi z
trub p irubou'ch v otev eném v kopu, kanátu nebo v šachtě DN 500

75

il
il

76

K

74

3OO.5O

kres D.1.b.3

EU@20000010s

ruAR)VKA HRDLovÁTYT2N Ell-kus DN 5oo

12s431sm0ffi500

J|šTĚNÍ PRoTt

857424121

Montáž titino{ch tvarovek na potrubi litinovém tlakovém odbočn ch na potrubi z
trub p írubov ch v otev eném v kopu, kanálu nebo v šachtě DN 500

PosUvU PNlo DN 50o PN1o

85103ffi300105030

78

K

8714112212

79

hi

2861 363301

2N,00

13 700,00 c5 uRs 2018

kres D.1.b.3
2,000

2
lvl

cs URs 2018 0í

1+1

v
77

28 860,00

kres D.1.b.3

1

rn

20,00

WAROVKAT KUS DN 5N-3N
Montáž vodovodního potrubi z plast

V

otev eném u'kopu z potyetytenu PE í00

sva ovanÝch elektrotvarovkou SDR'l7/PN10 D 500
qikres D.1b.3
74,0+10,0

x29'7 mm

000

Jpotubi PE\A}-granulat Hostalen CRP1ffi, SDR 17, 500x29,7

Strana
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.

5 400,00

460

4U,40

0l

rČ ryp

K

Pozn mko

P

k

7

Cena cetkem [CZK]

položce:

K

0í5

koeficientem množstvi

Cenová
soustava

877211101

sDR
D.'l

í1lPN16

85,2 0

z polyetytenu PE í00

tvarovek na

v kres

kus

nebo redukcí D 63

,OOO

1

81

il

82

K

877211101R3

83

il

FF485525W5

2861

59720

500,00 cs uRs 2018

01

.b.3
000

Trubky z polypropylénu a kombinované pro rozvod pitné a teplé užitkové vody PE
elektrotvarovky elektrospojka SDR 1 1, PE 100 - Radius, PN 16 d 63

Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubi z polyetylenu PE 100 sDR 11lPN1
sooiek nebo redukcí D 3
v kres D.'l .b.3

cs ÚRs

kus

1,000

140,00

140,00

kus

í

300,00

300,00

ks

1,000

430,00

430,00

kus

'l,000

500,00

5oo,ooIcs Úns zota ot

'000

2018 01

1

Lemov n kružek PE1ffi

sDR11 63 s otočnou

Poznámka k položce:
PE100 tvarovka, sva ov ni na tupo, borvo

P

K

500,00
I

1

84

J.cena

Množství

ztrotné 1,5%
84"1

80

MJ

Popis

d

877261101

p írubou

čern - Lemouy n

kružek PE100 SDRI1 63

z polyetylenu PE

tvarovek na
m
elektrotvarovek sDR í 1 /PN1 6
v kres D.1.b.3

100

D't10

1,000
85

lÁ

2861s97s0

I

K

877261101R2

Trubky z polypropylénu a kombinované pro rozvod pitné a teplé užitkové vody PE
elektrotvarovky elektrospojka SDR 11, PE 100 - Radíus, PN 16 d 110
MontáŽ tvarovek na vodovodním plastovém potrubi z polyetylenu PE í00 sDR

1 1

/PNí

spoiek nebo redukcí D 1í0

kus

1,000

350,00

350,00

kus

1,000

500,00

500,00

kus

1,000

855,00

855,00

kus

48,000

í 200,00

57 600,00

kus

48,N0

15 000,00

720 @0,00

kus

23,000

í 500'00

34 500,00

qikres D.í.b.3

í
87

h1

2865359902

88

K

877391101R

nákružek tlakovy lemovy s otočnou p írubou Dl 10
MontáŽ tvarovek na vodovodním plastovém potrubi z potyetytenu PE 100
elektrotvarovek sDR í1lPN1 sooiek nebo redukcí D 500
v kres D.'l .b.3

'000

43+5

89

M

286159880

Trubky z polypropylénu a kombinované pro rozvod pitné a teplé užitkové vody PE
elektrotvarovky elektrospojka SDR 11, PE 100 - Radius, PN 16 d 500

90

K

877391101R1

MontáŽ tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 sDR
sooiek nebo redukcí D 500

1 1

/PNí6

v kres D.1.b.3
8+

t

+5+4+5

23

91

lvl

2865360101

n kružek tlakovy lemovy

92

lv1

286174100110

sEDLovÁ oDBoČKA d5Mldl10

93

M

286149090500

oblouk45", SDR 11, PE 100, PN 16, d 500

s otočnou
1

p irubou D 500

ks

Strana 't I 2.77

kus

8,0N

26 000,00

kus

1,0N

8 360,00

8 360,00

kus

5,0@

38 000,00

190 000,00

208cÚo,N

cs ÚRs

2018 01

nč ryp

K

d

MJ

Popis

Množství

J.cena
LLÁ

oblouk 22' , SDR 17, PE 1@, PN 10, d 500

kus

4,000

slT

38 000,00

152 0@,00

kus

s,000

38 000,00

190M,00

kus

1,000

500,00

kus

1,000

4 800,00

4 800,00

kus

1,000

1 800,00

1 800,00

500,00

94

tÁ

28614892022

95

tÁ

28614892011 loblouk 11',íDR 17, PE

1OO,

PN

10, d

v otev eném v kopu nebo

armatur na
šachtách s osazením zemni
u.ikres D.1.b.3

Cenová
soustava

Cena cetkem [CZK]

96

K

97

A4

4002050000165

ŠoupĚpŘÍnuaovÉ DN 50

98

i4

95020s01a0Ú5

zEtÁNí soUPRAvY ŠoUPÁTKovÉTELEsKoPt cKÉ 50-

99

K

89121311',!

Montáž vodovodních armatur na potrubí ventitr] hlavních pro p ípojky DN 50
v kres D.1.b.3

kus

1,000

100

tÁ

2s200a200216

ŠoupÁrxo vENTtLovÉ eŘÍPoJKovil

s wsTuPEtvl PRo PE d63

kus

1,000

4 600,00

4

101

lv1

96012002500s

zE

Pt C KÉ3 / 4"

kus

1,000

1 800,00

102

K

891241111

MontáŽ vodovodnich armatur na potrubi šoupátek v otev eném qikopu nebo
v šachtách s osazením zemní souDraw (bez Doktop ) DN 80

1 800,00

kus

2,000

1 000,00

2 000,00

kus

2,000

5 200,00

kus

2,@0

't 800,00

3

kus

í

1 000,00

í 000'00 cs

891211111

50

s00,00 cs ÚRs 20í8 01

000

1

1

ffi (2,0-2,5m)

500,00 cs uRs 2018

01

1,000
tv1N Í so

U PR

Aw

Šo u p Ár xov

2"

ÉT E LE sKo

-

2" (2,

0

-

2, 5 m )

600,N
cs uRs 2018

01

rnj'kres D.1.b.3
2

103

il

40020800001 68

šoupĚ pŘÍnusovÉ DN 80

104

iti

950205010005

zE

í05

K

891247111

lvlN Í so U PR AW Šo U P ÁT Kov

2,000
ÉT ELEsKo PI c KÉ50

MontáŽ vodovodnich armatur na potrubi

-

1

ffi

(2,0- 2,

5m

)

hydrant podzemních (bez osazení poktopri)

DN 80

v

kres D.1.b.3

'000

10

4ffi,00

00,ffi
uRs 2018

01

cs uRs 2018

01

cs uRs 2018

01

000
106

lvi

107

K

D4900801s016

HYDRANT PoDzElvlNÍ PLNoPRŮroxovÝ oN 80t 1,50m

kus

1,000

21 000,00

891247211

Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantri nadzemních DN 80
v kres D.1.b.3

kus

1,000

't 000,00

1 000,00

kus

1,000

tvl

38 000,00

38 0@,00

kus

1,000

2 000,00

2 000,00

kus

1,W

6 200,00

6 240,00

kus

1,0@

1 800,00

1 800,00

kus

1,000

2 000,00

2 000,00

kus

1,@0

2 500,00

2

kus

1,000

3 000,00

3 000,00

505108015016

HYDRANT NADzEtvLNÍ TUHÝ H4 DN B2c 80l1,5m

Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otev eném uj'kopu nebo
v šachtách s osazením zemní soupraw (bez poktop ) DN í00
rnj'kres D.1.b.3

109

K

891261111

110

tYl

40021@@0161 |ŠourĚ eŘÍnuaovÉ DN

111

TA

950205010005

1

112

K

113

h1

114

K

891269111

53101 1000216

891371111

N0,00

1,000

1

108

21

1,000

lN

|zruNÍ souennw šoupÁrxovÉTELESKIPI cKÉ 50- 00 (2,0-2,5m)
1

vodovodnich armatur na potrubí navrtávacích pasri s ventilem Jt 1 Mpa, na
IMontáž
lpotrubi z trub litinoni'ch, ocelov ch nebo plastick ch hmot DN 100
vyikres D.1.b.3
NAVRTÁVA1Í PASY NAvRTÁvAcÍ uz*ÍnncÍunKIJ DN 110-2"
Montáž vodovodních armatur na potrubi šoupátek v otev eném 4ikopu nebo
v šachtách s osazenim zemni souoraw (bez Dokloo ) DN 300
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cs ÚRs 20í8 o1

sffi,ffi
cs URs 2018 0í

PČ Typ

K

MJ

Popis

d

v

il

9s0230000005

117

K

891379111r

zEllNÍ S)UPRAW ŠoUPÁTKovÉTELEsKoPtcKÉ 3ffi Q,0-2,5m)
Montáž vodovodnich armatur na potrubí navrtávacích pasri s ventitem Jt 1 Mpa, na
potrubí z trub titinov ch, ocelov'í'ch nebo plastick ch hmot DN 500
qÍkres D.1.b.3

118

lL/i

525050ffi641680

PAs NAvRTÁvAcÍ HAKU DN 5@-80 pŘÍnuaovÝ

891421111

MontáŽ vodovodnich armatur na potrubí šoupátek v otev eném nj,kopu nebo
v šachtách s osazením zemní soupraw (bez DoktoDťl) DN 500

116

K

Cenová
soustava

M,ffi

kus

1,000

35 000,00

kus

1,000

2 400,00

2 4@,00

kus

2,000

500,00

13 000,00

kus

2,0@

8 500,00

17 000,00

kus

3,000

500,00

19 500,00

kus

Z,M

1 0 000,00

320 000,N

kus

2,000

2 500,00

5 000,00

kus

1,000

3 100,00

3 100,00 cs URs 2018

kus

2,000

6 420,00

2

119

Cena cetkem [CZK]

000

ŠoupĚpŘÍnusovÉ DN 3@

ttl

J.cena

kres D.1.b.3

4002300M103

115

Množstvi

35

cs uRs 2018

01

cs uRs 2018

01

2

vÝsrup

v

kres D.1.b.3
x
demontované
ŠoupĚ pŘÍnusovÉ DN 50o
2+1 "1

120

lvl

4@2500500101

121

It

95024N50Úp5

1ZZ

K

891421811

včetně ZS

3,000

soUPRAvY ŠoUPÁTKovÉTELEiK)PI cKÉ 4@- 5oo (2,0- 2,5m )
Demontáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otev eném rnj'kopu nebo
v šachtách DN 500
rnj'kres D.1.b.3
zElv1NÍ

0í

1

't23

K

892372111

Ttakové zkoušky vodou zabezpečeni koncr] potrubí p i ttakov ch zkouškách DN do 300

124

K

892381111

Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350

m

6,500

s00,00

3

m

6,s00

500,00

3 250,00

m

711,000

60,00

125

K

892383122

Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 250, 300 nebo 350

126

K

892421111

Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 400 nebo 500

12 840,00 cs URs 20í8 01

2s0,00 cs uRs 2018

01

cs uRs 2018 0í

42 660,00 cs uRs 2018 0l

71'l 000
127

K

897423122

128

K

892442111

129

K

899101211

711,000

'100,00

kus

5,000

14 800,00

kus

1,000

160,00

kus

7,OOO|

P)KL)PY š)UPATA UL\ČNÍ voDA
PoDKuDovÁ DESKA IJNtvERzÁtNÍ ŠoupÁrxovÁ

kus

Proptach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 400 nebo 500
Tlakové zkoušky vodou zabezpečení koncr] potrubi p i ttako\^ich zkouškách DN pres
300

do

00

Demontáž poktopri l'itinov ch a ocelouj'ch včetně rám , hmotnosti jednottivě do 50 kg

m

D.1.b.3
130

K

899401112

kres
6+l "1 x
131

tÁ

175000@0po1

74 000,00

01

cs URs 2018 0í

1 0,00 cs uRs 2018

01

'1,000

osazení poktop11 titinouj'ch šoupátkornjcn
D.'l

71 100,00 cs uRs 2018

434,00

3 038,00

6,0@

540,00

3 240,00
1

cs uRs

201 8 01

.b.3
7,000

132

lÁ

3481ffiffiaffi

kus

6,N0

220,00

133

K

899401113

Osazeni poktopr! litinov ch hydrantornich
lnj'kres D.1 .b.3

kus

1,000

835,00

134

h1

lgs@ooMo1o

|eoxtoev nvoaaNTovÝ TUHÝ LtTtNA

kus

1,000

000
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í 5oo,ool

320,N
835,00 cs ÚRs 2o18

1500,@

o1

PČ Typ

K

135

M

348200Ú00000

13

K

899713111

MJ

Popis

d

P)DKLAD)VÁ DESKA PoD HYDRANT)VÝ PoKLoP
orientačni tabuLky na vodovodních a kanalizačních adech na sloupku ocelovém nebo
betonovém

Množství

J.cena
IczK]

Cenová
soustava

Cena cetkem [CZK]

kus

1,ffio

500,00

500,00

kus

3,000

330,00

990,00 cs uRs 2018

m

6,@0

01

rnj'kres D.1.b-3

3,000

3

137

lv1

138

i4

139

K

ss261 30601

592325350

89972'1112

trubka z ušIechtítéoceli (nerez)

K

899722114

K

89991 31 03R

200,00

12@,N

6

|patka ptotov 25x25x80 cm prŮběžn
|Signatizační vodič na potrubí PVc DN nad í50 mm
5+1

kus

3,0N

300,00

m

90,200

49,00

cs uRs 2018 01
4 419,80 cs URs 20í8 01

m

90,200

5+1

1 ,50

1

900,00

90,200

0,0+2, 5+8,0+1 0,Q+$,Q+l Q,Q+$,Q

Kryti potrubí z pl'ast vystražnou f tií z PVC šíky 40 cm
5+8

141

m, DN 50

3.2,0

6,6+2,1 +8,0+6, 5+8,0+2,

140

I= 6

0+í

488,30 cs URs 20í8 01

200

P íptatek za nerezové šrouby a bandáže p írubornch spojri DN 80

kus

8,000

DN 100

kus

2,000

P íptatek za nerezové šrouby a bandáže p írubornjch spoj DN 300

kus

4,oool

350,00

2 800,00

350,00

700,00

uj'kres D.1.b.3
včetně materiálu
8
142

K

89991 31 04R

143

K

8999'l31 í 'l R

000

P íptatek za nerezové šrouby a bandáže p íruboqkh
v kres D.1.b.3
včetně materiátu

spoj

z

z

1 íoo,oo

4 400,00

vrj'kres D.1.b.3

včetně materiálu
4,000

4
144

K

89991 31

1

2R

P íptatek za nerezové šrouby a bandáže p irubov ch

spoj

kus

DN 500

1

í

1

1,000

qikres D.'l .b.3
včetně materiá[u
11 spojti, 8 bandáží
't1

D9

ostatní konstrukce a race bourání
5

145

K

z betonu
z vytrhan ch obrub

2 800,00

30 800,00

57 981,10

ma

cementovou mattou težatéhos bočni opěrou z betonu prostého L . C 12l15, do

916131113

'000

m

20í8 01

4,000

290,00

1 160,00

5,OOOl

í05'00

1 575,00

cs URs 2018 0í

350,00

5 250,00

cs URs 20í8 0í

téže

l.'

URs

0

146

K

ditatačních spár v živičnémkrytu vytvo ení

919112233

z
147

K

919121233

rky pro těsnicí

40 mm

m
65+0

m

1

í 5'000

5

Utěsnění dilatačnÍch spár zálÍvkou za studena v cementobetonovém nebo ŽiviČném
krytu včetně adhezního nátěru bez těsniciho profilu pod zá[ivkou, pro komrirky šíky
20 mm. hloubkv 40 mm
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m

1

5,000

PČ Typ

K

MJ

Popis

d

Množství

0

148

K

919735112

K

979021413

Cena cetkem [CZK]

Cenová
soustava

000

Řezání stávajícího Živičnéhokrytu nebo podktadu htoubky p es 50 do 100 mm

m

í 5,000

75,00

1 125,00

cs uRs

2018 01

't5

0

149

J.cena

ocisteni vybouranych prvkÚ komunikaci od spojovaciho materiálu 5 odklizenim a
uložením očištěnch hmot a spojovacího materiátu na skládku na vzdálenost do 10
obrubnikr] a krajníkri, vybouran ch z jakéhokotiv lože a s jakoukotiv

v

m

ptni spár

m

200,00 cs ÚRs 2o18

01

cs uRs 2018

01

4,000

50,00

85

60,00

3 071,10

sitničních
a

í50

K

979054451

uložením očištěnch hmot a spojovaciho materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m

m2

9
151

K

R1

51 ,1

51 185

kácení stromu v btízkosti jam provádění v ochranném pásmu stávajícího
Ierovedení
Stromy do pr měru kmene 350 mm, provedeni kácení včetně likvidace
|vodovodu.
evni
hmoty
a odstranění pa ezri.
Id

ks

4,000

9 000,00

36 000,00

ks

8,000

1 200,00

9 600,00

4

152

K

R2

v sadby stromu (náhradní {sadba za skácené stromy). V sadba stromu
IProvedeni
m, včetně vloŽení ftexibitníiho potrubí pro zátivku, provedení d evěné
2,5
IWškv
ochrany kmene proti okusu ohumusováni a provedení zátivky. Po v;isadbě
Iopěry,
stromy
ošet ovány po dobu dvou let (zátivka, hnojení).
Ibudou

8,000

8

D
í53

154

K

K

997
997221551

997721559

P esun sutě

18 699,25

Vodorovná doprava suti bez natoŽeni, ale se sloŽením a s hrub m urovnánim ze
svokÝch materíátt]. na vzdálenost do 1 km
25,187-0,58 ''dle potožky odstranění podktadu z kameniva tt. 400 mm
15,345*0,22 ''dte potoŽky odstranění podkladu živičnch tt. 't00 mm
52,345-0,098 ''dte potožky odstraněni podktadu Živičn ch tt. 50 mm
Součet
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složeníma s hrub1im urovnánim P íplatek
k ceně za každÝ datší i zaoočatÝ 1 km o es 1 km
9 p íptatk

t

23,114

50,00

í í55,70lcS Úns

zota ot

14,608

3,376
5,1 30

114

t

708,076

25,00

5 200,65

cs uRs 2018

01

t

8,506

850,00

7 230,10

cs uRs 2018

01

35O,OO

5112,80

114"9
155

156

K

x

D

997221845

leenztass
998

Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce (sktádkovné) z asfaltornch povrchrj
'15,345*0,22 ''dte potožky odstranění podktadu živičnych tt. 100 mm
52,345-0,098 ''dte potožky odstranění podkLadu živičnch tt. 50 mm

3,376

Součet

8,s0

5,1 30

Poptatek za uloženístavebního odpadu na skládce (sktádkovné) z kameniva
25,187*0,58 ''dte potožky odstranění podktadu z kameniva tt. 400 mm

P esun hmot

t

14,

081

14,608

574 892,50
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PČ Typ
157

K

D
D

K

MJ

Popis

d

998276101

P esun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z ptastick ch hmot nebo
sktotaminátov ch pro vodovody nebo kanalizace v otev eném rn kopu dopravní
wdálenost do 15 m

PSV

Práce a dodávky PSV

789

158

K

789321211

159

tt

246230550

K

mezivrstw. ttoušťkv do 80 um
tyč

OST

ostatní
Dočasn vodovod d

574 892,

-l

m2

o,9íol

kg

0,29s

1 000,00

910,00 cs uRs 2018 01

í 000'00

295,N cs uRs

0

email eportdou1 dvousložkov leskly 1000 bil' s 2321 (á 10 kg)

871211211R

950,00

Cenová
soustava

Cena cetkem [CZK]

00

0,295

0,910-2-0,162

D

ÍczK]

zanzenl

Zhotovení nátěru ocelov. ch konstrukcí t ídy l dvoustožkového základního a

1517

10

05,1 50

J.cena

1 205,00
konstrukcí a

Povrchové

t

Množství

157 950 00
m

3

117,000

rnj'kres D.1.b.3

včetně materiátu

dočasn opěrn btok, záslepka

a T-kus s šoupětem na odbočce - montáž a demontáž

117,000

117,0
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1 350,00

í57 95o,ooI

2018 01

KRYCí LlsT soUPlsU
Stavba:

BezBikopová sanace ocelového vodovodu DN 500, Pardubice Dubina
Objekt:

02 - Vedlejšía ostatní náklady
CC.CZ:

KSO:

Místo:

Pardubice

Datum:

Zadavatel:

02.03.2020

lČ:

Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s., Tepl'ého 20

DlČ:

Uchazeč:
Zepris, s.r.o.
Projektant:
Multiaqua s.r.o.

lČ:

25117947

DlČ:

cz 6990M936

lČ:

60113111

DlČ:

c260113111

Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využitípotožek Cenové soustavy ÚRs. cenové a technické podmínky potožek Cenové
soustavy ÚRs, které jsou uvedeny v soupisu prací ( tzn. ťrvodníčásti katatogri 1 jsou neomezeně dátkově k dispozici
na http://www.cs-urs.czlindex.php?mod=podminky.
Potožky soupisu prací, které nemají ve sloupci ''Cenová
soustava" uveden žádn ridaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

984 000,00

Cena bez DPH
Záktad daně

Sazba daně

V še daně

DPH záktadní

984 000,00

2'1,00%

206 640,00

snížená

0,00

15,00%

0,00

V

Cena s DPH

Strana
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CZK

1 190 640,00

REKAPITULAcE člrNĚNísouplsu pnací
Stavba:
Bezv. kopová sanace ocelového vodovodu DN 5o0, Pardubice Dubina

Objekt:

02 - Vedlejšía ostatní náklady

Místo:

Pardubice

Datum:

Zadavatel:

Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s., Teptého 20
Zepris, s.r.o.

Projektant:

Uchazeč:

K ddítu-Popis

Muttiaqua s.r.o.

Cena cetkem [CZK]

Náklady soupisu celkem
D1 - VoN

02.03.2020

'l

984 000,00

: P íprava a za izení staveniště, provozni a uzemní vtivy

D2 - VRN: Vedtejšírozpočtovénáktady

465 000,00

D3 - VoN 2: Projektové dokumentace - náktady jinde neuvedené
D2 - VRN: Vedtejší rozpočtovénáktady

D4 - VoN 3:

465 000,00
38 500,00
38 500,00

ostatní náktady jinde neuvedené

303 500,00

D2 - VRN: Vedtejšírozpočtovénáktady

303 500,00

D5 - VoN 4: P edání a p evzetí díta - náktady jinde neuvedené
D2 - VRN: Vedtejšírozpočtovénáktady

177 000,00
177 000,00
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souPts PRACí
Stavba:
Bezrnj'kopová sanace ocelového vodovodu DN 500, Pardubice Dubina

Objekt:

02 - Vedlejšía ostatní náktady

Datum:

Místo:

Pardubice

Zadavatel

Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s., Teplého 20
Zepris, s. r.o.

Uchazeč:

PČ ryp

K

Projektant: Multiaqua

MJ

Popis

d

Množství

J.cena

Náktady soupisu celkem

oD1
oDZ
KXl
KX2

1

2

K

lx3

DD3
DD2
4

K

x4

Cena cetkem [CZK]

984 000,00

VoN 1: P íprava aza izení staveniště' provozní a uzemní vlivy

465 000,00
465

náktady

VRN:

Za izeni staveniště - p íprava, zizeni, provozování, odstranění staveniště

kpt

1,OOOl

Mimo ádně ztižené pracovní prost edí (provozní vtivy)

kpt

kpt

Územni vlivy, umístění stavby se zahrnutím vešken ch provozních vlivti

380 OO0,OO

380 000,00

1,OOOI

35 OOO,OO

35 000,00

'l,000

50 000,00

50 000,00

VoN 2: Projektové dokumentace - náktady jinde neuvedené
VRN: Ved

38 500,00
38 500,00

na

sl

Plán zásad organizace u.stavby (ZoV)

stavby na okolní objekty

K

X5

v

pr běhu

kpt

1,000

15 000,00

í5 000'00

kpt

1,000

15 000,00

1

kpl

í,oool 8 5oo,oo

stavby. ČIenění po stavebnich objektech.

Prováděcí dokumentace organizace dopravy v pr běhu stavby
položce:
Pozn mka k položce:, (uzovirky, objízdné trosy a omezeni doprau1, vč' projedn ni se subjekty
st tni sPr vy) - zejména tam, kde dochazi k zasahu do krajsk ch a místnich komunikaci.
Pozn mka

P

6

r.o.

Pozn mka k položce:
Pozn mka k položce:, vč. dokumentace technického stavu st vajícich komunikaci, budov a objektŮ
(technick zpr va, ideo, |otodokumentoce, z kresy) p ed zahájením vstovby o sledov ni vlivíl

P

5

s.

Pozn mkakpoložce:
Pozn mka k položce:, nap . čištěni a myti vozovek po dobu vystavby - dopravní trajy i
komunikační plochy, plochtov ní náklodnich aut p i dovozu a odvozu materi lu, kropení prošného
materi lu uloženéhona mezidepnii apd.

P

3

02.03.2020

K

X6

5 000,00

k

Projekt systému zajištěnía dodržení kvality provedené práce
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2.27

,

I

5oO,OOl

Cenová
soustava

PČ Typ

D

D4

D

DZ

7

K

x7

8

K

X8

K

lxe

MJ

Popis

d

náktady

VRN:
Vyt1

čeníprostorové polohy stavebních objekt , vyt čeníhranic pozemkr!, vyt1ičení

K

Xí0

Cena cetkem [CZK]

303
kpt

1,000

20 000,00

20 000,00

kpt

1,000

35 000,00

35 000,00

kpt

'r,000

30 000,00

30 000,00

kpt

1,000

20 000,00

20 000,00

|Činnost statika - p í v}istavbě
Pozn mko k položce:
Pozn mka k položce:, sledov ní vlivŮ stavby na okolni objekty

kpt

1,000

45 000,00

45 000,00

Činnost hydrogeotoga p i rryikopov ch pracích

kpt

1,000

15 000,00

1

kpt

1,000

23 000,00

23 000,00

kpt

1,000

25 000,00

25 000,00

kpl

í

12 000,00

12 000,00

kpl

l,OOOl

20 OOO,OOI

20 000,00

obvodu staveniště

Vyt čenístávajících inŽen rsk ch sítí,vč. kopání sond pro jejich zjištění,vč. ručních
rn koprl
k
k

položce:
položce:, v místě zjištěnj inž.siti

činnost geodeta ve rnjstavbě

čov a ostatních objekti,)
10

J.cena

303 500,00

Pozn mka kpoložce:
Pozn mka k položce:, domě ení stavby pro (tčely vystovby (domě eni polohopisu, vytyčováni
kanolizačnich šachet a objekti! na stokové síti v p ípodě změny jejich umístěni oproti projektu,

P

Množství

VoN 3: ostatní náktady jinde neuvedené

Pozn mka
Pozn mka

P

9

K

vč.

činnost geol'oga - p i v stavbě, zde součinnost se statikem
Pozn mka k položce:

Poznámkakpoložce:,p ivystovbě,zdesoučinastsestatikem(sledov nívlivŮstavby naokolní

P

objekty)
11

K

x11

K

x12

P

12

5 000,00

Poznámka k položce:
Pozn mko k položce:, nop . pro rozdělení vytěžené zeminy pro uloženína mezideponii pro zpětné
zás1py a pro odvoz na skl dku

P

13

K

x13

14

K

x14

Kompletačni činnost zhotovitele
oprava, znovuz izení objektu (oploceni' zÍdky, potrubí apod) poškozené,nebo
zbo ené během vristavbv
Pozn mka

k položce:
Pozn mkakpoložce:,sohledemnotechnologiiu stavby.Tam,kdenenízohledněnovjin ,ch
čretech u kazil w1měr. Nap . oprava a znovuz ízeníobjektit kdy dojde p i uystavbě ke změně tras1,
technologie pokládky. Dále p ípadné podchycení, stávajicího potrubi p i k iženi, jinde newedené
(podéInéprofily, sítuace)-jedná se o p ipojky zjištěné během prov dění stavebních praci, atd.

P

K

15

x15

IuÝ't.ubu
Poznámka k položce:
Pozn mka k položce:, obsaženych v dokladové časti: nap . káceni zeleně, dopravni trasy,
užíváni komunikací, spr wi pplatky' ohlďeni stavby

P

16

INáktady spojené s vy ízenim poŽadavkri orgánri a organizací nutn ch p ed započetím

K

xí

zvlďtni

iHavarijní čerpáni podzemnich a povrchoqi'ch vod

Strana
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Cenová
soustava

PČ ryp

K

MJ

Popis

d

Množství

J.cena

Cena cetkem [CZK]

položce:
položce:, p i živeln ch pohrom ch, intenzivnich p ívalov,ch deštich, či letnich
bou kách (pokud není uvedeno v jednotlivych So a pokud se na ně nevztahuje pojistka)

P

Pozn mka

k

Pozn mka

k

17

K

x17

zajištěni povolení pro čerpání a vypouštění podzemní vody po dobu v stavby

kpt

1,000

2 s00,00

18

K

x't8

Dopravní značeni a světelná signalizace

kpt

1,000

46 000,00

4

19

K

x19

0cenění požadavkri objednatete vypl1vajících z ''obchodnich podmínek zadavate[e''

kpt

'1,000

10 000,00

't0 000,00

D

D5

VoN 4: P edání a p evzetí díta - náktady jinde neuvedené

D

D2

VRN: Vedtejší rozpočtovénáktady

x20

Komptexní a technologické zkoušky dte p ístušnch ČSN

20

K

K

21

x21

položce:
Pozn mka k položce:, ve 3 w1hotovenich v listinné a
formátu (včetně p eložek' p ipojek NN otd.)

P

27

K

x22

25 000,00

25 000,00

1,000

52 000,00

52 000,00

kpt

1,000

65 000,00

65 000,00

kpt

1,000

35 000,00

35 000,00

kpt

í

k

kpt

1

no cD nosiči v digitáIní |ormě

'000

p edepsaného

Vypracování geometrického plánu
Poznámka k položce:

P

23

177 000,00

Vyhotoveni geodetického zamě ení skutečnéhoprovedení stavby
Pozn mka

000,00

177 000,00

Poznámka k položce:
Pozn mka k položce:, dle obecnych podminek technickych specifikocí a z pisil ve stavebních
denicích ( nap . u chozí revize, revizni knihy, , zkoušky hutnění, apd.) Neuvedené v jin ch častech
vykaz vyměr.

P

2 500,00

Pozn
K

x23

mka k položce:, Geometricky plán bude vypracov n v 3 vyhotovenich v listinné podobě
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