
Smlouva o dílo 
S20-043-0138 

uzavřená dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, v platném znění (dále jen ,,občanský zákoník“) 

ı SMLUVNÍ STRANY 

1. Objednatel: 

Město Pacov 
se sídlem: Náměstí Svobody 320, 395 01 Pacov 
Zastoupený: lng. Lukášem Vlčkem - starostou, Tomášem Kocourem - místostarostou 
právní forma: 801 - obec 
IČ- 0024878 _ 9 
Bankovnı Spojenı 

Telefon: 565 455 111 
Fax: 565 455 155 
E-mail 
web: www.meS!Opacov.cz 

dále jen objednatel 

2. Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o. 
Obchodní firma/jméno, příjmení: SWIETELSKY Stavební s.r.o. 

odštěpný závod Dopravní Stavby VÝCHOD 

se sídlem: K Sílu 1143, 393 01 Pelhřimov 
spisová značka: oddíl C, vložka 8032 vedená Kr. soudem v Č.B. 
ıčz 480 35 599 
DIČ: cZ48035599 
Zastoupený: 

odštěpného závodu 
základě plné moci 

Číslo 

telefon: 565 333 150 fax: 565 333 151 
e"“a"= 

dále jen zhotovitel 

3.

4 

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje pro objednatele provést níže vymezené dílo a 
objednatel se zavazuje k převzetí řádně dokončeného díla a k zaplacení dohodnuté ceny díla 
zhotoviteli; dále tato smlouva upravuje vzájemné právní vztahy mezi objednatelem a 
zhotovitelem, Zejména jejich práva a povinnosti při zhotovování díla tak, jak je dále vtéto 
Smlouvě uvedeno. 

Při operativně technickém řízení činností na stavbě, při potvrzování Zjišťovacích protokolů, 
zápisů, změnových listů, odsouhlasování Soupisů provedených prací k fakturám, potvrzování 
protokolů O předání a převzetí konstrukcí nebo stavebních prací, které budou následnou 
Stavební činností Zakryty a potvrzování protokolů O předání a převzetí Stavebního díla nebo 
jeho ucelených etap zastupují:



zhotovitele: 
e věcech smluvních (te 
smluvních (te 

vènønh xønhnflnkýnh in 

objednatele: Ing. Lukáš Vlček - ve věcech smluvních, Tomáš Kocour - ve věcech technických 
(tel 

Zhotovitel je držitelem všech příslušných živnostenských oprávnění a osvědčení o odborné 
způsobilosti vrozsahu potřebném pro provádění díla a má řádné vybavení, zkušenosti a 
schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle této smlouvy. 

Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a že vpřípadě, že by se jím 
v průběhu trvání smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli. 

Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele řádně a včas, na Svůj náklad a nebezpečí 
dílo dle článku ll. této Smlouvy tím, že řádně a včas dodá kompletní stavební práce, včetně 
stavebních materiálů, v rozsahu Zadávací dokumentace, této Smlouvy, obecně závazných 
právních předpisů, ČSN, ČN, EN a ostatních norem, a to včetně zařízení staveniště a jeho 
vyklizení po dokončení díla a objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit zhotoviteli 
cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě. 
Zhotovitel splní závazek založený touto smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět díla 
dle této smlouvy a splní Ostatní povinnosti vyplývající Z této Smlouvy. 

lnženýrsko-investorská činnost bude prováděna na základě samostatné smlouvy subjektem 
určeným objednatelem. Konkrétní osoba bude určena vzápisu O předání a převzetí 
staveniště. 

ıı PŘEDMĚT PLNĚNÍ 
Závazkem zhotovitele podle této smlouvy O dílo (SOD) je provést a objednateli protokolárně 
předat dokončené stavební dílo: „Oprava místních komunikacı' vPacově a jeho místních 
částech". Předmět díla je blíže Specifikován položkovým rozpočtem, který tvoří nedílnou 
součást této smlouvy o dílo. 

Dílo bude provedeno podle: 
této smlouvy, příslušné Zadávací dokumentace zpracované objednatelem a nabídky 
zhotovitele ze dne 08.10.2019. 

Předmět díla Zahrnuje provedení všech prací, dodávek a služeb nutných k řádnému 
provedení díla při respektování rozhodnutí a vyjádření příslušných dotčených orgánů Státnı 
Správy. Součástí předmětu Smlouvy je také předání fotodokumentace projektu Z průběhu 
realizace vtištěné formě (min. 20 fotografií) a na CD, dále předání všech atestů použitých 
výrobků a materiálů, osvědčení, protokolů a certifikátů O zkouškách, revizních knih a 
revizních Zpráv, prohlášení O shodě a příslušné dokumentace pro veškeré věci, práce a služby 
použité při zhotovení díla, zápisů a výsledků předepsaných měření, zápisů a výsledků O 
vyzkoušení Smontovaného zařízení, O provedených revizních a provozních zkouškách, zápisů 
a výsledků O prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, Seznamu strojů a 
zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě, 
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dokladů O likvidaci odpadu, stavebního deníku, zápisů o zaškolení obsluhy, dokumentaci 
skutečného provedení dokončeného díla a dalších dokladů vyspecifikovaných objednatelem 
nebo technickým dozorem ve stavebním deníku, zajištění a kontrola kvality provádění díla, 
poskytnutí všech práv Z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví umožňující řádné 
provozování díla a poskytnutí záruk pro dílo, a to v českém jazyce, v listinné i digitální formě 
na CD ve formátu pdf popř. dwg. Pokud nebude smluvními stranami dohodnuto jinak, předá 
Zhotovitel tyto doklady objednateli nejpozději 5 dní před zahájením přejímacího řízení. 

Závazek k provedení díla dále zejména zahrnuje a součástí ceny díla je: 
Zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během 
výstavby a zpětné předání jejich správcům na podkladě vyjádření správců sítí předaných 
objednatelem při předání staveniště, 
zabezpečení podmínek stanovených správci inženýrských sítí, projednání postupu prací se 
správci dotčených sítí, přizvání zástupců k prováděným zkouškám, 
v součinnosti S objednatelem projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací 
a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, 
vyřízení příslušných povolení dopravních uzavírek na odboru dopravy příslušného městského 
úřadu, 

zajištění stanoveného přechodného dopravního značení po celou dobu trvání stavby, 
vypracování kompletních vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby v 5 
originálních paré. Tato dokumentace bude zpracovaná v rozsahu dle vyhlášky č.499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, tj. se zakreslením všech odchylek, změn, 

vv dopadů a vlivů vzniklých v průběhu realizace předmětu smlouvy, overených a odsouhlasených 
objednatelem do projektové dokumentace pro provádění stavby (každé vyhotovení bude 

vv overeno razítkem a podpisem oprávněné osoby zhotovitele). Dokumentace skutečného 
provedení stavby bude v 5 vyhotoveních dodána objednateli i v elektronické podobě na CD-R 
ve formátu pro čtení a zápis *.dwg, *.doc× a *.pdfv editovatelné verzi, 
provedení závěrečného úklidu a uvedení dočasně užívaných ploch do původního stavu a jejich 
protokolární předání vlastníkům, 
provedení opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, jež mají být zachovány, konstrukcí a 
staveb, opatření k ochraně a zabezpečení strojů a materiálů na staveništi, 
zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, 
veškeré práce a dodávky související S bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku 
(zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou), 
zajištění staveniště, Zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 
účast na kontrolních dnech, 
zřízení a odstranění Zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, 
zajištění osvětlení pracovišť, je-li to pro realizaci díla nutné, 
provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění komunikací či škod na 
nich, 

ochrana a ostraha staveniště (iv době pracovního volna a svátků), 
zřízení, rozvody, spotřeba a provoz přípojek médií a energií během provádění předmětu 
veřejné zakázky, 
koordinační a kompletační činnost celé stavby, 
v souladu S platnými rozhodnutími a vyjádřeními povinnost oznámit zahájení stavebních prací 
např. správcům sítí, archeologickému průzkumu apod., 
likvidace a evidence odpadů v rozsahu stanoveném zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a O 
změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
provádění průběžných testů a komplexních zkoušek, 
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- zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních 
nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno 
dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, péče o nepředané 
objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd., 

- provádění průkazních zkoušek použitých materiálů v průběhu výstavby včetně výchozích 
atestů, průvodní technickou dokumentaci, zkušební protokoly, revizní Zprávy, atesty a doklady 
dle Z. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a O změně a doplnění některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, prohlášení O shodě, Seznam doporučených náhradních 
dílů, předepsané ochranné a bezpečnostní pomůcky ve dvou vyhotoveních a jejich doložení 
k předání a převzetí dila. 

5. Dílo musí splnit a být vsouladu sharmonizovanými, platnými a doporučenými normami, 
zákony, vyhláškami, nařízeními vlády a jinými právními předpisy, zejména hygienickými, 
protípožárními a předpisy týkajícími se bezpečnosti práce, které se vztahují na provádění díla, 
na dobu jeho životnosti a jeho provozování. 

6. Objednatel si vyhrazuje právo doplnit předmět díla o další práce a dodávky, a to i bez 
souhlasu zhotovitele, který je povinen tyto další práce a dodávky akceptovat a za úhradu 
provést. Objednatel si dále vyhrazuje právo jednostranně změnit rozsah předmětu díla 

(zejména ho omezit). O neprovedené práce a dodávky (tzv. méněpráce) bude snížena cena 
díla. V případě změny rozsahu díla bude mezi smluvními stranami uzavřen dodatek. 

7. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést 
jejich přesný soupis včetně ocenění a tento soupis předložit objednateli předem 
kodsouhlasení. Součástí soupisu musí být i popis příčin, které vyvolaly potřebu viceprací 
nebo méněprací. 

8. vícepráce jsou stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou nezbytné pro zhotovení 
stavby a nejsou zahrnuté v předmětu díla dle této smlouvy a ani jejich cena není zahrnuta ve 
sjednané ceně a zhotovitel se s objednatelem dohodl na jejich provedení. 

9. Méněpráce jsou stavební práce, dodávky nebo služby, které nejsou nezbytné pro zhotovení 
stavby nebo jsou nahrazeny jinými stavebními pracemi, dodávkami nebo službami a jsou 
zahrnuté v předmětu díla a jejich cena je zahrnuta ve sjednané ceně a zhotovitel se 
s objednatelem dohodl na jejich neprovedení. 

10. vícepráce budou oceněny takto: 
a) na základě písemného soupisu viceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní 

zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkového ocenění stavby a 
pokud v nich práce, dodávky a služby tvořící vícepráce nebudou obsaženy, tak zhotovitel 
doplní jednotkové ceny podle Cenové soustavy ÚRS PRAHA, a.s. event. RTS a.s. případně pro 
to obdobi, ve kterém mají být vícepráce realizovány, násobené koeficientem vzniklým podílem 
celkové nabídkové ceny zhotovitele a předpokládané hodnoty zakázky uvedené v zadávací 
dokumentaci, přičemž do těchto cen nebudou započteny Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady 
stavby. 

b) vynásobením jednotkových cen stanovených dle čl. ll. 10 a) a množství provedených měrných 
jednotek budou stanoveny základní náklady viceprací. 

11. Méněpráce budou oceněny takto: 
a) na základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, 

doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkového ocenění 
stavby, 

b) vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou 
stanoveny základní náklady méněprací. 

12. Zhotovitel je povinen použít pouze takové materiály, zařízení a technologie, jejichž použití je 
v ČR schváleno a mají osvědčení o jakosti materiálu, výrobku a použité technologii. Osvědčení 
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(prohlášení O shodě dle § 13 Zákona č. 22/1997 Sb. vplatném znění apod.) je zhotovitel 
povinen předložit objednateli v okamžiku dodání na místo plnění. 

Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat záměny materiálů, výrobků, 
konstrukcí a technologií oproti původně navrženým a zhotovitel je povinen na tyto záměny 
přistoupit. Požadavek na Záměnu materiálů musí být písemný. Pokud vdůsledku záměny 
materiálů dojde ke Zvýšení či snížení ceny díla, strany si tyto rozdíly vypořádají, a to 
dodatkem ke smlouvě. 
Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, výrobky, 
konstrukce ani technologie ani provedeny jakékoli změny oproti projektové dokumentaci, 
jejímu případnému upřesnění a přijaté a celkové nabídce. Připouští se pouze první jakost 
materiálu. Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije 
žádný materiál, O kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel 
učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré 
náklady S tím spojené nese zhotovitel. Pokud se vprůběhu stavby prokáže, že některé 
navržené materiály nebo technologie nejsou dostupné, případně se prokáže jejich škodlivost 
na životní prostředí nebo zdraví, navrhne zhotovitel objednateli písemně použití jiných 
materiálů či technologií a současně předloží, jaký vliv bude mít jejich použití na výši ceny díla. 
Použití nových materiálů nebo technologiíje podmíněno cenovou dohodou smluvních stran a 
uzavřením příslušného dodatku k této Smlouvě O dílo. 

Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil S předmětem, rozsahem a povahou díla, 
podklady k provedení díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky 
nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které 
jsou k provedení díla nezbytné. 

Zhotovitel je povinen postupovat při realizaci díla vsoučinnosti sostatními zhotoviteli 
provádějícími svoji činnost na místě provádění díla, s požadavky objednatele, s možnostmi 
prostředí a vsouladu sevent. dalšími požadavky objednatele, které vyplynou v průběhu 
realizace díla. Bude-li požadavek objednatele v rozporu se Zadávací či projektovou 
dokumentací díla, má zhotovitel právo vyžádat si písemný pokyn k výslovnému provedení 
požadavku a do doby jeho obdržení má právo přerušit zhotovení díla, nehrozí-li tím vznik 
škody. 

Zhotovitel je jako odborně způsobilá osoba povinen zkontrolovat technickou část předané 
dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a písemně upozornit 
objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné vady a nedostatky a předat mu soupis 
zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a 
včetně vymezení dopadu na předmět a cenu díla. Tímto není dotčena odpovědnost 
objednatele za správnost předané dokumentace. 

ııı DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ 
Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla nejpozději desátý pracovní den po převzetí 
staveniště od objednatele dle ustanovení VI|.2. této smlouvy. 
Zhotovitel je povinen ukončit práce na díle a dílo předat řádně dokončené objednateli 
nejpozději V následujících termínech: 

0 Oprava místní komunikace ve Velké Rovné do 31.10.2019, 
0 Oprava místní komunikace u atletického stadionu Pacově do 30.6.2020, 
0 Oprava místní komunikace u bytových domů v ulici Na Blatech čp. 916 a 917 v Pacově do 

30.6.2020, 

0 Oprava místní komunikace u garáží u sv. Anny v Pacově do 30.6.2020. 
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Zhotovitel je oprávněn předat řádně dokončené dílo i před Sjednaným termínem. 

3. Ukončením díla se rozumí úplné a bezvadně dokončení díla a podepsání zápisu O předání a 
převzetí díla včetně předání dokladů vyžadovaných zvláštními předpisy. 

vv 4. Termín plnění se prodlužuje O dobu nutného přerušení prací při působení vyssi moci a 
odstraňování následků jejího působení a dále pokud nastane okolnost, kterou žádná ze 
smluvních stran nemůže ovlivnit (např. archeologický výzkum) a v důsledku níž nebudou moci 
probíhat práce na díle (např. úplné přerušení stavebních prací Z důvodu archeologického 
výzkumu), a to vždy o dobu trvání konkrétní nastalé překážky. Přerušení prací pro překážky 
na straně zhotovitele a přerušení prací pro působení vyssí moci se zaznamenávají do 
stavebního deníku, s uvedením konkrétního důvodu přerušení. 

5. Místem plnění je NUTS CZ063, kraj Vysočina, město Pacov, k.ú. Pacov a k.ú. Velká Rovná a 
to: 

0 místní komunikace ve Velké Rovné, 
0 místní komunikace u atletického Stadionu Pacově, 
0 místní komunikace u bytových domů v ulici Na Blatech čp. 916 a 917, 
0 místní komunikace u garáží u sv. Anny v Pacově. 

ıv cENA DÍIA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 
1. Za zhotovení díla v rozsahu podle této smlouvy je stanovena cena díla dohodou dle zákona 

č.526/1990 Sb., O cenách, vplatném Znění a je oběma stranami dohodnuta jako cena 
nejvýše přípustná, ve výši: 

Celková cena díla bez DPH 2 165 797,52 Kč 

Sazba DPH 21 % 
DPH 454 817,48 Kč 
Celková cena díla včetně DPH 2 620 615,00 Kč 

DPH bude přepočtena v případě změny sazby podle platných předpisů. 
Přijaté plnění souvisí výlučně S činností příjemce při výkonu veřejné správy, při niž se nepovažuje 
za osobu povinnou kdani (viz § 5 odst. 3 zákona č.235/2004 Sb., O dani z přidané hodnoty). 
Objednatel neuplatní režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92a a § 92e zákona 
č.235/2004 Sb., O dani Z přidané hodnoty, povinnost vyčíslit a odvést DPH má tedy zhotovitel. 
Pokud zhotovitel není ke dni podpisu této smlouvy plátcem DPH, smluvní strany sjednávají, že 
pokud se zhotovitel stane plátcem DPH dodatečně, plati, že cena sjednaná v této smlouvě již DPH 
zahrnuje. Zhotovitel je v tom případě povinen příslušnou část sjednané ceny odvést jako DPH a 
nemá vůči objednateli Z titulu DPH nárok na další plnění nad rámec sjednané ceny. 
Cena díla je sjednaná na rozsah díla daný předanými podklady k provedení díla, Zejména Zadávací 
dokumentací, projektovou dokumentaci a touto smlouvou jako cena maximální, platná po celou 
dobu provádění díla v Kč včetně DPH. Obsahuje veškeré náklady spojené srealizací díla a 
přiměřený Zisk. 

Kvyloučení pochybností se za dohodnutý předmět plnění považují všechny práce a dodávky, 
které jsou nezbytné k realizaci díla na klíč, v souladu s příslušnými předpisy a technologickými 
postupy. 

Změna výše ceny díla v Kč bez DPH je možné pouze v případě, že 
0 Objednatel požaduje práce, které nejsou zahrnuté v předmětu díla (vícepráce), 
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0 objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla (méněpráce), 
0 pokud nastanou objektivní důvody pro Změnu rozsahu prací Z důvodů, které nebylo možno 

postihnout V rámci projektové dokumentace a S ní souvisejícího stavebního průzkumu, a to 
vsouladu S § 222 zákona Č. 134/2016 Sb., O veřejných zakázkách, ve Znění pozdějších 
předpisů. 

Podrobná položková kalkulace ceny díla včetně jednotkových cen je uvedena voceněném 
položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy a je závazný. Jednotkové ceny uvedené 
vpoložkovém rozpočtu nabídky jsou pevné po celou dobu provádění díla. Ceny uvedené 
zhotovitelem v položkovém rozpočtu musejí obsahovat všechny náklady související se 
Zhotovením díla, vedlejší náklady související S umístěním stavby, zařízením staveniště a také 
Ostatní náklady souvisejícími S plněním podmínek zadávací dokumentace. 

vv Veškeré řádně provedené práce budou 1× měsíčně fakturovány, pricemž datem zdanitelného 
plněníje poslední den příslušného kalendářního měsíce. Fakturovat lze pouze za skutečně řádně 
provedené práce poté, co došlo k odsouhlasení oprávněnosti vystavení faktury (věcné 
správnosti). To znamená, že Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do 5. dne měsíce 
následujícího po měsíci, vněmž byly práce provedeny, Zjišťovací protokol. Zjišťovací protokol 
předá dodavatel objednateli i v elektronické podobě ve formátu *.×ls nebo *.xlsx. Po 
odsouhlasení objednatelem (objednatel se vyjádří do pěti pracovních dnů po předání protokolu) 
zhotovitel vystaví fakturu ve čtyřech vyhotoveních, jejíž nedílnou součástí musí být Zjišťovací 
protokol a soupis provedených prací. Bez tohoto odsouhlaseného zjišťovacího protokolu a 
soupisu provedených pracíje faktura neplatná a objednatel nemá povinnost jí hradit. 

7 Daňový doklad - faktura obsahuje náležitosti daňového a účetního dokladu dle obecně závazných 
právních předpisů, dále údaje dle § 435 občanského Zákoníku, dále číslo smlouvy a lhůtu 
splatnosti. Konečná faktura musí mimo jiné náležitosti obsahovat výslovný název "konečná 
faktura" a musí obsahovat celkovou sjednanou cenu, soupis všech uhrazených faktur a částku 
zbývající k úhradě. V případě, že objednatel odmítne fakturu uhradit Z důvodu, že neobsahuje 
náležitosti uvedené vtomto článku, je Zhotovitel povinen vystavit novou fakturu S opravenými 
údaji či náležitostmi, přičemž opětovným doručením nové faktury počne běžet nová lhůta 
splatnosti od začátku. Současně S vrácením faktury sdělí objednatel zhotoviteli důvody vrácení. 
Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených 
prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude 
faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel 
oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže 

I 

„ ˇ. , , , .- zhotovitel up atnovat Zadné majetkové sankce ani úrok Z prodlenı vyplývajıcí Z penezitého dluhu 
objednatele. 

Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo 
k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s objednatelem v samostatném řízení, ze 
kterého pořídí Zápis s uvedením důvodů obou stran. 
Objednatel uhradí oprávněně vystavenou fakturu zhotovitele nejpozději do 30 dnů po jejím 
obdržení. Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 30 dnů po jejím obdržení, i když datum 
uvedené na faktuře jako den splatnosti pominulo nebo pomine před uplynutím 30. dne 
od doručení faktury objednateli. 
Je-li objednatel v prodlení S placením splatné částky delším 90 kalendářních dnů, může zhotovitel 
odstoupit od smlouvy, avšak teprve poté, kdy na tuto možnost objednatele předem písemně 
upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě - nejméně čtrnáctidenní. 
Objednatel nebude poskytovat zálohy. 
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Úhrada ceny díla bude provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet 
zhotovitele. Obě smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý Závazek je splněn dnem, kdy je 
částka odepsána Z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 

Strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené Zhotovítelem ve faktuře bez 
ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné 
způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. 
Pokud se stane Zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 1068 zákona o DPH, je objednatel 
oprávněn uhradit zhotoviteli za Zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést 
přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky ve 
výši daně na účet správce daně zhotovitele a Zaplacením ceny bez DPH zhotoviteli je splněn 
Závazek objednatele uhradit sjednanou cenu. 

Objednatel je oprávněn zadržet cenu díla nebo její část v případě, že dílo při předání vykazuje 
vady a nedodělky, popřípadě lze důvodně předpokládat, že vady bude vykazovat. 
Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 a § 2620 
občanského zákoníku. Cena díla bude uhrazena za podmínek a v termínech stanovených touto 
Smlouvou; ustanovení § 2611 občanského zákoníku se nepoužije. 

v vLASTNıcKÉ PRÁVO K Díı.u 
Objednatel je vlastníkem vlastní stavby od počátku jejího zhotovování stím, že Zhotovitel je 
vlastníkem věcí, které opatřil k provedení vlastní Stavby až do doby, kdy se zpracováním stanou 
součástí vlastní stavby. Instalaci či zabudováním jednotlivých součástí díla včetně zařízení a 
vybavení do stavby, se tyto instalované či zabudované součásti stávají bezvýhradně majetkem 
objednatele a žádná třetí osoba nemá právo S nimi jakkoliv nakládat a manipulovat bez souhlasu 
objednatele ani vtěch případech, že Zhotovitel doposud neuhradil dodávky, služby či Stavební 
práce svým poddodavatelům, jež jsou předmětem takovýchto zabudovaných či instalovaných 
součástí stavby-díla. 

vı PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ 
Zhotovitel povede na stavbě stavební deník v souladu S § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební 
zákon a S § 6 a přílohou č. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění. 
Stavební deník musí být přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou prováděných 
prací, osobám povereným projektantem k provádění autorského dozoru, dalším osobám 
oprávněným k nahlížení nebo zápisu do deníku a to po celou dobu provádění díla. 
Kromě zápisů podle Vl.1. se do stavebního deníku zapisují také zápisy Z předání staveniště, zápisy 
O zahájení prací, zápisy O zdržení prací, zápisy o případných technických změnách řešení, 
záměnách materiálů, zápisy O kontrolách apod. 

vv Deník vede zhotovitel se dvěma oddělitelnými průpisy, jedním určeným pro osobu poverenou 
Zhotovítelem kontrolou provádění díla, druhým určeným pro zhotovitele za účelem archivace, na 
dobu nejméně deseti let od dokončení Stavby. Originál deníku předá zhotovitel objednateli spolu 
s dokumentací skutečného provedení stavby. 
Smluvní strany se kjednotlívým zápisům ve stavebním deníku vyjadřují ve lhůtě do 5 
kalendářních dnů ode dne, kdy se druhá smluvní strana O zápisu prokazatelně dozvěděla. 
K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a postupu 
stavebních prací, dále také k projednání pro splnění díla potřebné spolupráce mezi zhotovitelem 
a objednatelem, se uskuteční pravidelné kontrolní dny. Kontrolní dny se uskuteční v termínech 
dohodnutých mezi objednatelem a Zhotovítelem, zpravidla jednou týdně. 
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Likvidaci odpadu vzniklého při realizaci stavby si zhotovitel díla Zajišťuje sám na své náklady ve 
smyslu zák. č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

V místě plnění objednatel neposkytuje prostory pro zařízení staveniště (šatny, Sklady apod.). 
Zhotovitel je povinen vyzvat prokazatelně písemně a ještě zápisem ve stavebním deníku 
objednatele a jím pověřenou osobu vykonávající funkci technického dozoru ke kontrole všech 
prací a konstrukcí, které mají být do díla zabudované nebo se stanou nepřístupné, a to nejméně 5 
pracovních dnů před zakrytím či Zabudováním. Pokud se objednatel ke kontrole nedostaví, je 
zhotovitel oprávněn v provádění díla pokračovat. Pokud zhotovitel řádně nesplní oznamovací 
povinnost uvedenou v první větě tohoto bodu, je povinen vlastním nákladem takové práce či 

konstrukce odkrýt, pokud jej o to objednatel požádá. Pokud zhotovitel oznamovací povinnost, 
uvedenou v první větě tohoto bodu splní řádně, aniž se ke kontrole Objednatel dostaví, je 
zhotovitel povinen takové práce či konstrukce na náklady objednatele odkrýt, pokud jej O to 
objednatel požádá. V případě, že se prokáže nedodržení technických parametrů díla, je zhotovitel 
povinen na vlastní náklady odstranit zjištěné vady. V případě, že zhotovitel dodržel technické 
parametry díla, náklady na dodatečné odkrytí uhradí objednatel. 

Zhotovitel oznámí objednateli zápisem ve stavebním deníku 4 pracovní dny předem termín 
provádění zkoušek a seznámí objednatele písemně sjejich výsledky. Objednatel si vyhrazuje 
právo se kvýsledkům zkoušek vyjádřit a v případě pochybností i jejich průkaznosti nařídit jejich 
opakování. Náklady na tyto dodatečné zkoušky jdou k tíži zhotovitele v případě, že jejich výsledky 
prokáží pochybnosti objednatele, vopačném případě hradí náklady na opakované zkoušky 
objednatel. 

Pokud činností zhotovitele dojde ke Způsobení škody objednateli nebo třetím osobám Z titulu 
opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo 
jiných norem nebo vyplývajících Z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu 
tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese 
zhotovitel. 

Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 
Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, 
znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného odkladu 
objednateli a navrhne mu změnu díla. Smluvní strany budou dále postupovat v souladu S 
ustanovením § 2627 občanského zákoníku s tím, že zhotovitel vyvine maximální úsilí k překonání 
těchto překážek, popř. omezeníjejich negativního dopadu do způsobu realizace díla. 
Zhotovitel v souladu S § 2589 občanského Zákoníku provede dílo osobně, nebo je nechá provést 
pod svým osobním vedením. 

vıı STAVENIŠTĚ 

Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem pro 
stavbu a pro zařízení staveniště. 

Objednatel je povinen předat a zhotovitel převzít staveniště do 10 pracovních dnů od podpisu 
smlouvy o dílo, nedohodnou-li se smluvní stranyjinak. 

Zhotovitel bez písemného protokolárního předání a převzetí staveniště nesmí zahájit jakékoliv 
stavební práce na objektu dle čl. Il této smlouvy. 

vv Nepředání staveniště objednatelem ani v dodatečné přimerené lhůtě je porušením smlouvy, 
která opravňuje zhotovitele k odstoupení od této smlouvy. 
O předání staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší; za den 
předání se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu protokolu. 
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Zhotovitel je povinen na své náklady zajistit bezpečné užívání a zabezpečení staveniště a zařízení 
staveniště. 

Provozní, sociální a případně výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel na své náklady v 
souladu se svými potřebami, požadavky objednatele pro výkon technického a autorského dozoru 
a respektováním projektové dokumentace předané objednatelem. 

vv Zhotovitel je povinen užívat staveniště a Zařízení Staveniste pouze pro účely související S 
prováděním díla a při užívání staveniště a zařízení staveniště je povinen dodržovat veškeré právní 
předpisy. Zhotovitel je povinen Zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce 
autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na Staveništi a to v přiměřeném rozsahu. 
Nejpozději do 10 pracovních dnů po protokolárním předání a převzetí díla je zhotovitel povinen 
upravit a vyklidit staveniště, odstranit zařízení staveniště a prostory staveniště předat zpět 
objednateli, to vše vlastním nákladem. 

Nevyklidí-li Zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit 
vyklizení staveniště třetí osobou a náklady S tím spojené uhradí objednateli zhotovitel. 
Smluvní strany Sepíší a podepíší na závěr protokol o vyklizení staveniště. 
K termínu stanovenému k vyklizení a předání staveniště je zhotovitel povinen předat všechny 
pozemky dotčené prováděním stavby zpět jejich vlastníkům. O tomto předání spolu obě strany 
Sepíší písemný zápis, který zhotovitel předá objednateli nejpozději zároveň S oznámením o 
odstranění veškerých vad a nedodělků uvedených v zápise o předání stavby nebo ve stanoveném 
termínu, nebudou-li vady a nedodělky. Každý chybějící písemný zápis o Zpětném předání 
pozemku dotčeného prováděním stavby jeho vlastníkovi bude považován za nedodělek díla. 

vııı DOKONČENÍ DÍLA, PŘECHOD ODPOVĚDNOSTI ZA šKoDu 
Dílo se považuje za provedené, je-li řádně dokončeno a předáno objednateli. Dílo je dokončeno, 
je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. 
O předání a převzetí díla musí být účastníky sepsán předávací protokol. 
Předání a převzetí díla se uskuteční na písemnou výzvu zhotovitele učiněnou 10 kalendářních dnů 
před zahájením předání a převzetí. 

Objednatel je povinen prohlédnout dílo při předání za účelem zjištění zjevných vad. 
Objednatel není povinen převzít dílo, není-li řádně dokončeno a vsouladu se smlouvou. 
Objednatel může převzít dílo včetně vad, které samy o sobě ani ve spojení Sjinými nebrání 
užívání díla. 

Zhotovitel je povinen nejpozději S výzvou k předání díla doručit objednateli následující doklady 
v českém jazyce: 
ø dokumentaci skutečného provedení díla v5 originálních paré se Zakreslením všech změn 

podle skutečného stavu provedených prací, 
- doklady o řádném provedení díla dle českých technických norem a předpisů, 
- závěrečné zprávy ke všem provedeným zkouškám prokazujícím kvalitu díla, z nichž bude 

zřejmé, že daná zkouška vyhověla. Tyto zprávy budou zástupci objednatele předány formou 
samostatných protokolů podepsaných oprávněnou osobou nebo zhotovitelem. Průběh 
individuálního vyzkoušení bude zapsán do Stavebního, příp. montážního deníku a potvrzen 
provozovatelem. O průběhu komplexního vyzkoušení bude zhotovitelem vypracována 
samostatná zpráva, která bude rovněž potvrzena provozovatelem. 

- certifikáty, atesty a prohlášení o shodě všech použitých materiálů (průkazné zkoušky) a 
výrobků a výsledky provedených „kontrolních zkoušek", jakož i záruční listy, revizní zprávy, 
apod„ 
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ø Zápisy O provedení prací a konstrukcí Zakrytých v průběhu provádění díla, 
0 stavební deníky, 
ø originály dokladů o Zpětném převzetí dotčených objektů (míst realizace) jejich vlastníky, 
- doklady o odstranění odpadů vzniklých při stavební činnosti v souladu S platnou legislativou, 
- kopie zápisů O provedené kontrole stavu podzemních inženýrských sítí před Záhozem, 

potvrzené jejich vlastníky a správci, pokud tyto zápisy nejsou ve stavebním deníku, 
~ protokol Z komplexního vyzkoušení díla. 
Zahájení přejímacího řízeníje podmíněno také komplexním \/yzkoušením dodávaného zařízení a 
provedených montáží, čímž bude ověřeno, že je dílo způsobilé k uvedení do provozu. 
O provedení díla nebo jeho části bude Sepsán „Zápis o převzetí díla", který sepíše zhotovitel do 
formuláře, který mu předá oprávněný zástupce objednatele v průběhu provádění díla a který 
bude obsahovat: 
- označení díla; 
- označení objednatele a zhotovitele díla; 
- číslo a datum uzavření smlouvy o dílo, včetně čísel a dat uzavřeníjejich dodatků; 
- datum vydání a číslo stavebního povolení; 
- technický popis provedeného díla; 
ø termín vyklizení staveniště; 
ø datum ukončení záruky na dílo; 
0 soupis nákladů od zahájení po dokončení díla nebo jeho části; 
- Zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle nebo jeho části; 
ø Seznam převzaté dokumentace; 
ø soupis případných drobných vad S termínem jejich odstranění; 
ø prohlášení zhotovitele o úplnosti a kompletnosti díla; 
- prohlášení zhotovitele, že dílo předává a objednatele, zda dílo přejímá; 
- datum a místo sepsání zápisu; 
- jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele, příp. dalších zainteresovaných stran. 
Součástí zápisu o převzetí díla, ve kterém bude prohlášení zhotovitele o úplnosti a kompletnosti 
díla, musí být i doklady uvedené v bodě 6. tohoto článku smlouvy. 
Zhotovitel i objednatel jsou oprávněni uvést v zápise o převzetí díla cokoli, co budou považovat 
za nutné. Po podepsání Zápisu O převzetí díla oprávněnými zástupci obou smluvních stran se 
považují veškerá opatření a doby v něm uvedené za dohodnuté, pokud některá ze stran neuvede, 
že s určitými jeho body nesouhlasí. V zápise o převzetí díla popsané vady je zhotovitel povinen 
bezplatně odstranit. Za vady, které se projevily po předání díla, zodpovídá zhotovitel V rozsahu 
sjednané Záruky za jakost. 

V případě, že objednatel dílo, které je předmětem této smlouvy, nepřevezme, uvede v zápise O 
převzetí díla důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl dílo 
převzít, se opakuje přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Zopakované přejímky sepíší 
smluvní Strany dodatek k předmětnému Zápisu o převzetí díla, v němž objednatel prohlásí, zda 
dílo od zhotovitele přejímá. Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2609 
občanského zákoníku. 

Pokud se smluvní strany nedohodnou ani vopakovaném přejímacím řízení na převzetí díla ve 
lhůtě 5 pracovních dnů od zahájení opětovného předávacího řízení, bude vzniklý spor předán 
k rozhodnutí příslušnému soudu. 

Vady díla (dále jen vady) zjištěné při předání díla uvedou účastníci vpředávacím protokolu. 
Zhotovitel je povinen vady odstranit do 15 dnů po podpisu předávacího protokolu účastníky. 
Jestliže zhotovitel v uvedených lhůtách vady neodstraní, je objednatel oprávněn odstranit vady 
sám nebo nechat je odstranit a zhotovitel je vtakovém případě povinen uhradit objednateli 
veškeré náklady vzniklé vsouvislosti s odstraněním vad. Odstraněním vad jinou osobou než 
zhotovitelem ve smyslu tohoto odstavce není dotčena další odpovědnost zhotovitele za vady díla 
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zjištěné vzáruční době a rozsah záruk zhotovitele dle této smlouvy se nijak nemění. Smluvní 
strany vylučují aplikaci § 2605 odst. 2 občanského zákoníku. 
Zhotovitel i objednatel jsou oprávněni na své náklady přizvat k předání a převzetí díla jakoukoli 
osobu, jejíž účast pokládají za nezbytnou. Objednatel je povinen přizvat osobu vykonávající funkci 
technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta). Zhotovitel i 

objednatel jsou v průběhu předání a převzetí díla oprávněni provádět zvukový nebo obrazový 
nebo zvukově-obrazový záznam, příp. fotografie. 
Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla objednateli a řádného 
odevzdání staveniště objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na díle a všech jeho 
zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech, a plochách, případně objektech 
umístěných na Staveništi a na okolních pozemcích, čí pod staveništěm nebo těmito pozemky, a to 
od doby převzetí staveniště do řádného předání díla jako celku a řádného odevzdání staveniště 
objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak. 
Zhotovitel nese do doby řádného protokolárního předání díla objednateli nebezpečí škody 
vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či jeho části, 
které se Z důvodu své povahy nemohou stát Součástí či příslušenstvím díla a které jsou či byly 
použity k provedení díla, kterými jsou zejména: zařízení staveniště provozního, výrobního či 

sociálního charakteru; a/nebo pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k 
provedení díla či jeho části (např. podpěrné konstrukce, lešení) a/nebo Ostatní provizorní či jiné 
konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části. 

Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel Sám či 

objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí 
(opatření) do doby řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je zhotovitel povinen 
vrátit, do dobyjejich vrácení. 

IX ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE ZA VADY A .IAKOST 
Zhotovitel poskytuje objednateli na zhotovené dílo záruku za jakost a bezvadnost. Záruční doba 
je pro celé dílo sjednána v délce 60 měsíců a počíná běžet dnem oboustranného podpisu 
protokolu o předání a převzetí celého díla, pokud vtomto protokolu objednatel neodmítl dílo 
převzít. Aplikaci ustanovení § 2618 občanského zákoníku smluvní strany vylučují. 
Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné 
v Záruční době. 

Zhotovitel se zavazuje ktomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat 
schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. Využitelnost, bezpečnost, pohotovost, 
bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost při dodržení zásad ochrany životního prostředí. 
Jakost díla bude odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, zadávací 
dokumentaci, projektové dokumentaci uvedené včl. lI.2. této smlouvy, stavebně správním 
rozhodnutím a ustanovením této smlouvy. Ktomu se zhotovitel zavazuje použít výhradně 
materiály, konstrukce a komponenty, vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající 
prohlášení O shodě dle zákona Č. 22/1997 Sb., O technických požadavcích na výrobky, a o změně a 
doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

Za vady se mimo jiné považuje jakýkoli nesoulad stouto Smlouvou, projektovou dokumentací, 
k prováděnému dílu se vztahujícími technologickými postupy, technickými listy výrobků, 
normami (Zejména ČSN), obecně závaznými právními předpisy a pokyny objednatele. 
Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu 
k zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaloženi odborné péče vhodnost 
těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel 
rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, 
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jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich 
dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl 
zjistit. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem nebo vyšší mocí. 
Zhotovitel odpovídá za kvalitu provedených prací či dodávek jak vlastními pracovníky, tak i za 
kvalitu prací prováděných jeho Subdodavateli. 

vv Záruční doba nebezí po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za 
které zhotovitel odpovídá. 

Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele Zhotovitelem opraveny, 
běží záruční doba opětovně od počátku v době dle čl. IX.1. ode dne provedení reklamační opravy. 
Objednatel je oprávněn požadovat bezplatné odstranění opravitelné vady opravou, bezplatné 
odstranění neopravitelné vady dodáním nové části předmětu plnění za vadnou nebo přiměřenou 
slevou Z ceny díla. 

Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 
zjištění. V reklamaci musí být vady popsány nebo musí být uvedeno, jak se projevují a návrh 
jakým způsobem má být Sjednána náprava. 
Je-li reklamace odeslána objednatelem vposlední den záruční doby, považuje se za včas 
uplatněnou. 

Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 hodin, bude-li to v daném 
případě technicky možné, od okamžiku oznámení vady díla či jeho části zahájit odstraňování vady 
díla či jeho části, a to í tehdy, neuznává-li zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji 

vyvolaly, a vady odstranit v co nejkratší lhůtě. Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamovanou 
vadu nejpozději do 30 kalendářních dní ode dne uplatnění reklamace, pokud se smluvní strany 
nedohodnou jinak. V případě tzv. havarijní vady, tedy vady díla, která podstatně stěžuje nebo 
úplně znemožňuje provoz předmětu díla, se zhotovitel zavazuje bez zbytečného odkladu, 
nejpozději však do 24 hodin od okamžiku oznámení havarijní vady díla či jeho části, zahájit 
odstraňování havarijní vady díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li zhotovitel odpovědnost za 
vady či příčiny, které ji vyvolaly, a havarijní vady odstranit v co nejkratší lhůtě. Zhotovitel se 
zavazuje odstranit reklamovanou havarijní vadu nejpozději do 7 kalendářních dní ode dne 
uplatnění reklamace, pokud se smluvní Strany nedohodnou jinak. 
Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do 
rozhodnutí o reklamaci. Sporné případy reklamací budou smluvní strany řešit především 
společným jednáním Scílem dohodnout Smírného řešení. Nedohodnou-li se smluvní Strany na 
smírněm řešení, může kterákoli ze smluvních stran podat žalobu k soudu. 
O odstranění reklamované vady Sepíší Smluvní Strany písemný protokol, ve kterém bude uvedeno 
jméno zástupců smluvních stran, datum uplatnění a číslo jednací reklamace, popis a rozsah vady 
a způsob jejího odstranění, datum zahájení a odstranění vady, celková doba trvání vady od 
Zjištění do odstranění, vyjádření, zda vada bránila řádnému užívání díla a potvrzení objednatele 
že přebírá odstranění vady nebo jeho zdůvodnění proč odstranění vady nepřebírá. 
Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vady do 15 kalendářních dnů od obdržení reklamace nebo 
vjiném písemně dohodnutém termínu nebo neodstraní-li reklamovanou vadu do 30 
kalendářních dnů od obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vadyjinou 
osobu. Zhotovitel se zavazuje, veškeré náklady, které vtéto souvislosti objednateli vzniknou, 
uhradit do 15 kalendářních dnů od sdělení a prokázání jejich výše. Výše nákladů na odstranění 
vady bude stanovena podle cen Z příslušných katalogů ÚRS PRAHA, a.S. event. RTS a.s. a nebude- 
li cena uvedena v těchto katalozích, tak podle cen v místě a čase obvyklých. 
Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, je objednatel 
povinen uhradit prodávajícímu veškeré náklady, které vsouvislosti S neoprávněnou reklamací 
zhotoviteli vznikly do 15 dnů od sdělení a prokázáníjejich výše. 
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17. 

18. 

19. 

20. 

Platnost a účinnost záruk za `akoSt díla není odmíněna uzavřením sen/isních smluv na V J P 
provádění běžné údržby zhotovitelem nebo jeho subdodavateli. 
Objednatel je oprávněn zadržet cenu díla nebo její část v případě, že dílo při předání vykazuje 
vady, popřípadě lze důvodně předpokládat, že vady vykazovat bude. 
Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na náhradu škody od zhotovitele, která byla 
objednateli způsobena vadným plněním zhotovitele. 
O odevzdání nového plnění v rámci odstranění vady a o odpovědnosti za vady tohoto plnění platí 
ustanovení této smlouvy, týkající se místa a způsobu plnění a uplatňování práv Z odpovědnosti za 
vady. 

x PORUŠENÍ SMLuvNícH PovıNNosTí 
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení se 
Splněním termínu dokončení díla Sjednaného v článku llI.2. této smlouvy ve výši 0,1 % Z ceny díla 
bez DPH za každý kalendářní den prodlení S řádným dokončením díla. 
Smluvní strany se dohodly, že Objednatel zaplatí zhotoviteli úrok Z prodlení v případně prodlení 
S úhradou úplné a řádně vystavené faktury ve výši 0,05 % Z dlužné fakturované částky bez DPH za 
každý kalendářní den prodlení. 

Smluvní Strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení 
svyklizením místa plnění (staveniště) ve výši 0,05 % ze sjednané ceny díla bez DPH za každý i 

započatý kalendářní den prodlení S vyklízením místa plnění (staveniště). 
V případě nedodržení dohodnutého termínu nástupu na odstranění reklamované vady nebo 
termínu pro odstranění reklamované vady zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 
000,- Kč za každý kalendářní den prodlení a vadu. V případě, že se jedná O vadu, která brání 
řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), Zaplatí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2 500,- Kč za každý kalendářní den prodlení a vadu. 
Za nedodržení dohodnutého konečného termínu odstranění vad a nedodělků zjištěných při 
předání a převzetí díla, zaplatí zhotovitel objednateli Smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý 
kalendářní den prodlení s odstraněním vad (nedodělků) a za každý samostatný případ (vadu, 
nedodělek) zvlášť. 

Zhotovitel se zavazuje Zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,-- Kč za každé porušení 
obecně závazných právních předpisů zjištěných oprávněným zástupcem objednatele, kterým 

ov muze být ijiná osoba než uvedená v čl. I této Smlouvy. 

Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý jednotlivý 
případ, kdy zhotovitel uzavře smlouvu na realizaci díla S poddodavatelem, kterého nenavrhl v 
nabídce nebo který nebyl písemně odsouhlasen objednatelem. 
Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den porušení 
povinnosti udržovat v platnosti pojistnou smlouvu dle čl. X|I.2. ve Sjednaném rozsahu. 
Pro případ, že Zhotovitel provede jakékoliv změny či odchylky od materiálu uvedeného 
vpoložkovém rozpočtu, který je přílohou této smlouvy, bez předchozího písemného 
odsouhlasení objednatelem, je Objednatel oprávněn zhotoviteli vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 

_ . „ . 

I 

. . . „ 10 000, Kc za kazdy jednot ivý pripad zmeny ci odchylky Zvlásť (jednotlivou změnou či odchylkou 
je přitom chápán rozpor S materiálem uvedeným v jedné položce položkového rozpočtu). 
Smluvní pokuta je splatná do 30 kalendářních dnů od data, kdy byla povinné straně doručena 
písemná výzva k jejímu zaplacení. 

Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody. 
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Zhotovitel výši smluvních pokut považuje za přiměřenou a vzdává se tímto práva domáhat se u 
soudu jejího snížení. 

Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody způsobené porušením 
povinnosti iv případě, že se jedná O porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a 
to í ve výši přesahující smluvní pokutu. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu a ušlý zisk. 

Smluvní strana je povinna smluvní pokutu zaplatit, i když porušení povinnosti nezavinila. 

Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokutu je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce 
zhotovitele. 

Dle dohody smluvních stran nelze postoupit pohledávku, kterou má zhotovitel za objednatelem Z 

titulu této Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Postoupení pohledávky 
v rozporu S tímto ustanovením je neplatné. Objednatel je v takovém případě oprávněn odstoupit 
od smlouvy již bez dalšího a zhotovitel zaplatí objednateli Smluvní pokutu ve výši 30 % 
Z nominální výše postoupené pohledávky. Toto omezení bude platné i po skončení doby trvání 
této Smlouvy. Jakýkoli právní úkon učiněný vrozporu stímto omezením bude považován za 
vıv 

prıcící se dobrým mravům. 

XI ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 
Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv Smluvní strana, pokud lze prokazatelně zjistit 

podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Právní účinky odstoupení od Smlouvy 
nastávají dnem následujícím po písemném doručení oznámení O odstoupení druhé smluvní 
straně. 

ov Objednatel muze odstoupit od smlouvy (Z důvodu podstatného neplnění smluvních závazků 
zhotovítelem) především pokud:

_ 

ø zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nízké kvalitě, 
- zhotovitel používá při Zhotovení díla materiály prokazatelně nízké kvality, 
ø zhotovitel je v podstatném prodlení se Zhotovením díla ve smluvních termínech, za podstatné 

prodlení se považuje doba delší než 35 kalendářních dnů, 
- zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí ke Zdárnému dokončení stavby do 15 dnů ode dne 

předání a převzetí staveniště ani v dodatečné přiměřené lhůtě, 
avšak teprve poté, kdy na podstatné neplnění smluvních závazků zhotovitele předem písemně 
upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě a k nápravě nedošlo. 

Objednatel má právo odstoupit od smlouvy vpřípadě, že Zhotovitel uvedl ve své nabídce 
informace nebo doklady, které neodpovídají skutečností a měly nebo mohly mít vliv na výsledek 
zadávacího řízení nebo pokud probíhá vůči majetku zhotovitele insolvenční řízení nebo je-li 

insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku. 

Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy, jsou povinnosti smluvních stran 
následující: 

~ objednatel umožní přístup zhotoviteli na místo provádění díla, aby mohl provést úkony 
v souvislosti S ukončením provádění díla, 

- zhotovitel je povinen, nedojde-li sobjednatelem kjíné písemné dohodě, provést úkony 
nezbytné k tomu, aby nedocházelo ke znehodnocení, poškození apod. rozpracovaného díla, 

. zhotovitel provede soupis všech provedených prací soceněním a předá jej do sedmi 
pracovních dnů od odstoupení od smlouvy objednateli, 

ø objednatel se do sedmi pracovnich dnů od předání soupisu provedených prací sjejich 
oceněním k němu vyjádří 
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- zhotovitel do sedmi pracovních dnů od odstoupení od smlouvy vyzve objednatele k převzetí 
díla, Objednatel je povinen do tří pracovních dnů od obdržení výzvy zahájit přebírání díla 

- Zhotovitel do patnácti pracovních dnů od Odstoupení od smlouvy vyklidí místo provádění díla. 
Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, S výjimkou nároku 
na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané smluvní pokuty. 

xıı POJIŠTĚNÍ 

Odpovědnost za škodu na Zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až 
do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel nese odpovědnost původce 
odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. 
Zhotovitel je povinen nahradit objednateli škodu v plné výši, která vznikla při realizaci díla, bez 
ohledu na zavinění. Zhotovitel nenese odpovědnost v případě vzniku zvláštních rizik při působení 
vyšší moci. 

Zhotovitel předloží při převzetí staveniště objednateli kopii uzavřené pojistné smlouvy, jejímž 
předmětem je pojištění odpovědností za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě včetně 
možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, přičemž výše pojistné částky činí min. 1 mil. 
Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této Smlouvy a po dobu záruční doby bude 
pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení, a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku 
uvedenou v tomto odstavci. 

nv Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vuci pojistiteli zhotovitel. 
Náklady na pojištění díla nese Zhotovitel a tyto náklady jsou zahrnuty ve sjednané ceně. 

xııı PRÁVA A PovıNNosTı sMLuvNícH STRAN 
1. Zhotovitel zabezpečí odborné vedení provádění stavebních prací a dodávek odborně 

způsobilým stavbyvedoucím dle zákona Č. 360/1992 Sb., O výkonu povolání autorizovaných 
architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve 
znění pozdějších předpisů a § 153 odst. 1,2 Zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

2. Veškeré odborné prováděné stavební práce budou provádět pracovníci zhotovitele nebo 
jeho poddodavatelů profesně způsobilými pracovníky s příslušnou kvalifikací. Zhotovitel je 
povinen na vyžádání doložit objednateli odbornou způsobilost stavbyvedoucího a profesní 
způsobilost pracovníků na stavbě. Nesplnění příslušné kvalifikace nebo nedoložení odborné či 
profesní způsobilosti je zajištěno pokutou dle čl. X.6. 

3. Zhotovitel se zavazuje na staveništi (pracovišti) v souladu S ustanovením § 2 - 6 zákona č. 
309/2006 Sb., O zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném 
znění (dále jen ,,zákon O BOZP"), při realizaci Stavby zajistit zákonem stanovené: 

ø požadavky na pracoviště a pracovní prostředí, 
- požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi, 
n požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení, 
ø požadavky na organizaci práce a pracovní postupy, 
- bezpečnostní značky, Značení a signály. 

vv 
Blizsí minimální požadavky na bezpečnost a ochranu při zdraví při práci na staveništi jsou 
stanoveny v nařízení vlády Č. 591/2006 Sb., O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdravá při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, a vjeho přílohách (dále 
jen ,,NV"). 
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Zhotovitel je odpovědný za dodržování zásad BOZP podle příslušných právních předpisů. 
K tomuto účelu je povinen zajistit interní kontrolu dodržování povinností daných zákonem i 

BOZP a NV, případně dalšími právními předpisy, a to jak u vlastních zaměstnanců, tak u svých 
poddodavatelů. Zhotovitel je zejména povinen zajistit: 

pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení O bezpečnosti a ochraně 
zdraví při práci a O požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých 

vv zaměstnanců O bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a O požární ochraně proverovat, 
provedení vstupních školení O bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a O požární ochraně i u 
zaměstnanců svých Subdodavatelů, 

aby všichni pracovníci zhotovitele a všech poddodavatelů používali nezbytné pracovní 
pomůcky, 

v ı aby byl v prostorách pracovist dodržován zákaz kouření, vyjma míst ke kouření určených, 

aby byla dodržována bezpečností opatření (např. ohrazení, oplocení, osvětlení, opatření 
proti vstupu nepovolaných osob opatření proti pádu Z výšky atd.). 
Zhotovitel v plné míře Zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se sjeho 
vědomím zdržují na pracovišti a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými 
pomůckami. 

Dále je zhotovitel povinen: 

zajistit a dodržovat veškeré bezpečnostní, hygienické, požární a předpisy Z oblasti ochrany 
životního prostředí a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. Dále je 
povinen zajistit si vlastní dozor a provádět soustavnou kontrolu v průběhu provádění díla 
nad bezpečností práce, Zajistit si vlastní dozor u těchto prací, kde to předepisují požárnı 
předpisy, a to i po skončení těchto prací vrozsahu stanoveném platnými a účinnými 
požárními předpisy, 

upozornit objednatele a další osoby na pracovišti na všechny okolnosti, které by mohly vést 
při jeho činnosti na pracovištích objednatele kohrožení života a zdraví objednatele nebo 
dalších osob či kohrožení provozu nebo jiných technologických zařízení a spotřebičů 
vobjektu. Toto upozornění nezprošťuje zhotovitele přijmout neodkladná opatření 
k odvrácení těchto okolností. 

Dojde-li k jakémukoli úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících S prováděním 
dála, je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. 
Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost. 

Zaměstnanci zhotovitele, případně zaměstnanci poddodavatelů zhotovitele se budou 
Zdržovat pouze na staveništi a na místech smluvně domluvených. 

Zhotovitel je povinen při provádění stavebních prací dodržovat ustanovení příslušných 
předpisů O bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, O požární ochraně. Veškeré škody 
způsobené nedodržením uvedených předpisů, hradí zhotovitel. 

Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru 
projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi, pokud to stanovíjiný právní předpis. 

Zhotovitel se zavazuje, že dílo nepostoupí jinému zhotoviteli. 

Zhotovitel je vlastníkem všech věcí nezbytných k realizaci trvalých popř. dočasných 
konstrukcí, které vnesl na místo plnění díla včetně strojů a jiných mechanismů, a je nositelem 
nebezpečí škod na nich vzniklých nebo jimi vyvolaných. 
Zhotovitel předal při podpisu smlouvy objednateli položkový rozpočet ve 4 vyhotoveních. 
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Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci Související s realizací projektu včetně 
účetních dokladů minimálně do konce roku 2030. 
Dle ust. § 2 písm. e) zákona Č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 
některých zákonů (zákon O finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je zhotovitel 
osobou povinnou Spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 
Zhotovitel Se zavazuje poskytnout potřebnou součinnost poskytovateli dotace, nebo jím 
pověřeným osobám při kontrolách, auditech nebo monitorování řešení a realizace projektu, 
zejména jim poskytnout na vyžádání veškerou dokumentaci k realizaci díla, účetní doklady a 
vysvětlující informace. 

Technický dozor stavby nesmí provádět Zhotovitel ani osoba S ním propojená. 
vv Za vyssí moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na zhotoviteli ani na 

objednateli a které zhotovitel ani objednatel nemohou ovlivnit. Jedná se např. O válku, 
mobilizaci, povstání, živelnou pohromu, revoluci, nepokoje, občanskou válku, vojenský 
převrat apod. 

XIV PODDODAVATELÉ ZHOTOVITELE 
Zhotovitel není oprávněn při provádění předmětu smlouvy o dílo používat jiné 
Zhotovitel odpovídá za činnost svých poddodavatelů tak, jako by dílo prováděl sám. 
Zhotovitel je povinen zabezpečit na své náklady ve svých poddodavatelských smlouvách 

vv splnění všech povinnosti vyplývajících zhotoviteli ztéto smlouvy o dílo, a to přimereně 
k povaze a rozsahu jejich poddodávky. 

Zhotovitel je povinen zajistit ve všech poddodavatelských smlouvách závazek, že subjektům 
provádějícím audit a kontrolu poskytnou všechny nezbytné informace týkající se 
poddodavatelských činností. 

xv ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména 
ustanoveními občanského zákoníku. Nedílnou součástí a přílohou této Smlouvy jsou: 
příloha Č. 1 - položkový rozpočet zakázky 
Veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky, 
podepsanými oběma smluvními stranami, jinak nejsou změny a doplnění považovány za 
dohodnuté a odsouhlasené objednatelem. 
Tato smlouva je platná i pro případné právní nástupce smluvních stran. 
Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, Z nichž každá smluvní strana obdrží dvě 
vyhotovení. 

Tato smlouva nabývá platnosti vden jejího podpisu a účinnosti nabude dnem jejího 
Zveřejnění v registru smluv. 

Smluvní Strany prohlašují, že žádná část této smlouvy není předmětem obchodního 
tajemství. Smluvní strany berou na vědomí, že kterákoliv část této smlouvy a kterákoliv 
informace navazující na tuto smlouvu může být sdělena žadateli dle zákona Č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 
Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně jejich případných dodatků podléhá 
uveřejnění na základě zákona Č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 
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Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů a 
všech osobních údajů, které jsou v ní obsaženy v informačním systému veřejné Správy - 
registr smluv a na profilu zadavatele. 

Objednatel zajistí uveřejnění této smlouvy V registru smluv v souladu s právními předpisy. 
Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této Smlouvy včetně podpisů a 
všech osobních údajů, které jsou v ní obsaženy na profilu zadavatele a v registru smluv. 
Případné Spory a neshody ohledně práv, povinností a nároků, jež vzniknou vsouvislosti 
splněním díla mezi objednatelem a zhotovitelem, se smluvní strany budou snažit řešit 
především smírem. V případě, že jejich vzájemná jednání nepovedou ke smírnému řešení, 
budou tyto spory řešeny a rozhodovány soudní cestou příslušným soudem v České republice. 
Písemnosti, včetně reklamací vad, výpovědi, odstoupení od smlouvy doručované v souvislosti 
stouto smlouvou Se doručují Zpravidla prostřednictvím České pošty, s.p. ve formě 
doporučené poštovní zásilky na korespondenční adresu uvedenou v Záhlaví této smlouvy, 
ledaže byla druhé Smluvní Straně písemně oznámena jiná adresa pro doručování. Pokud 
adresát zásilku nepřevezme nebo si ji nevyzvedne v úložní době, považuje se poslední den 
úložní doby za den doručení. Tím není vyloučena možnost doručení písemnosti, včetně 
reklamací vad, výpovědi, odstoupení od smlouvy apod. prostřednictvím datové schránky, 
osobním doručením, prostřednictvím kurýra nebo jiným vhodným způsobem. 
Zhotovitel i Objednatel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že 
byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a 
srozumitelně, nikoliv vtísni za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní Strany potvrzují 
autentičnost této smlouvy svým podpisem. 

XVI PODPISY SMLUVNÍCH STRAN 

V Pacově dne 24“ ~ 27 47 V Pelhřimově dne 

Za Obıednatelei za zhotovitele: 
,‹ 

ı_ n ııvnnıvı 

ředitel 

vedoucí oddělení 

\ı -- ‹ M E S T 0 
PA1c:4Ov 
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Oprava místních komunikací v Pacově a jeho místních částech 

č. pol. stavba cena celkem bez DPH DPH cena celkem vč. DPH 

1 Oprava místní komunikace ve Velke' Rovné 452 183,52 KČ 94 958,54 KČ 
547 142,06 Kč 

2 
Oprava místní komunikace u altetického Stadionu v 

_ 795 683,02 Kč Pacove 167 093,43 KČ 
962 776,45 KČ 

3 
Oprava místní komunikace u bytových domü V ulici Na K. 
Blatech čp. 916 a 917 v Pacově 406 235'12 C 85 309,38 KČ 

491 544,50 KČ 
4 Oprava místní komunikace u garáží u sv. Anny v Pacově 511 695,86 Kč 107 456,13 KČ 

619 151,99 KČ 

Celková cena bez DPH 2 165 797,52 Kč 

DPH 454 817,48 KČ 

Celková cena vč. DPH 2 620 615,00 Kč



I 
Položkový rozpočet

I 

Stavba: Oprava místní komunikace ve Velké Rovné 

SO 01 Oprava MK Velká Rovná 
Položka 'Text 

I 
Množství 

I 
m. j.

I 
cena/mj. 

| 
Celkem 

1 938909331 
2 SR 
3 573231108 

4 577145121 

5 569831111 
6 919121122 

7 919735112 
Celkem 

STAVBA CELKEM 

Čistení vozovek metením rucne podkladu nebo krytu betonového nebo Zivicného 872,00 m2 
VyrovnáníACO 11 41,89 T 
Postřik živičný Spojovací ze Silniční emulze v množství 0,50 kg/m2 872,00 m2 

872,00 M2 
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 60 mm š přes 3 m nemodifikovaného asfaltu 
Zpevnění krajnic Štěrkodrtí tl 100 mm 113,00 M2 

50,00 M 
Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrkyš 15 mm hl 30 mm S těsnicím profilem 
Řezání Stávající živičného krytu hl do 100 mm 50,00 m 

Nabídková cena bez DPH: 

Sazba DPH DPH celkem Nabídková cena bez DPH: 

21,00 94 958,54 Nabídková cena S DPH: 

6,50 
2 295,60 

10,50 

367,98 
85,56 

114,00 
99,00 

5 668,00 
96 162,68 

9 156,00 

320 878,56 
9 668,28 

5 700,00 
4 950,00 

452 183,52 

452 183,52 

547 142,06



Položkový rozpqč_e_t 
A 7 _ 

Stavba: Oprava místní komunikace u ıtlıtlckóho stadionu v Pıcovi 

SO 0l Komunikace 
Položka Ufcxı 

U 
MımĹ\`rı'ı' 

U 
nı.j. 

' 
Cemı

U 
Celkem 

l 460030172 

2 lI3I072l3 

3 |6270Il05 

4 l67|0Il02 

5 |7|20|20l 

6 llŠl95l|02 

7 564R5llII 
8 5(›4B5llIl 
9 577I55l22 
I0 5732lIIO7 
ll 577144121 
I2 9|6I3I2l3 
l3 SR 
I4 9l9R 
I5 9l9735Il4 
16 9982251!! 

Odslrančnl podkladu nebo kry1u koııııınikacc ze 7.ivıce tloušťky dn l0 cm 52.80 m2 
52‹\"0 I S." .vıı(ııı 

()dsıranćni podkladıı 1. kameniva łčžcného II 300 nını Slr0_ınč pl pfcs 200 m2 I58.40 m2 
538 0ıırmıı'ıı_ _‹ ı5x,4ımıı 

Vodorowıć přcmislćni do 10000 m v_\ˇ'kopkıı/Sypaniny 7. h0mı|ı_\' If. l až 4 2l |.20 mi 
/53 .I ~ 53,›‹ 3/ /,jııłm 

Nakládání výkopku Z lıonıın lf l až 4 pfcs lO0 mi Zl 1.20 ml 
_' I_€I) IIIłI|Ilł|'IIv/5 

_ł_'_` Sllłłlł 

Uložení sypaniny na Skládky Z I 1.20 mi 
_' Ififl ÍIł|I|ł)łł'H /5 _l_`_`_5I|IIłI 

Úpmva pláně V lıominć 0“ l až 4 Sc zlıııınćnim 474.90 m2 
455 `~ ıv :flıııı .‹`4.‹ıııı›ıI 

Podklad ze šıčrkodrıé ŠD Il l50 mın 528,00 m2 
Podklad ze šlčrkodnë ŠD ıl I50 nım 528.00 m2 
.-\Sl'all0\3'ˇ bclon wsıva Ioìni A(`l. l6 (AIŠH) II 50 ıııııı Š ples 3 m Z nemodífikovanćhoz 528.00 m2 
Posıfik żivičný Spojovací Z asľallıı v ınnnżslví 0.30 kg/m2 528.00 m2 
.^\SÍ`almvý hclon vrstva nbnısmi A(`() l I (ABS) lf. l ll 50 ınnı Š ples 3 m Z ncnıodifikov 52X.00 m2 
Osazení Silnıćniho obnıbniku bcınııovélın sıojalćho S boční Općrnıı do lożc 7. betonu pn I76.00 m 
Obnıbník Silniční I00'l5'25 176.00 nı 
Zalill Slyčnć spáry 6.00 nı 
Řcıżıni Sıávajíclho żivićnéhn kıyıu hl do 200 mnı 6.00 nı 
Přesun hmot pro pozemní komunikace S krytem Z kamene. monolilickým bclnnmýnı ná 464.64 I 

Í.”‹'4'ÍI.~‹".` _` 
46'/ 6~l0II 

l68.56 

254.69 

267,40 

68.56 

45.50 

2l.49 

I65.00 
l65.00 
334.12 
l0.50 

365.65 
284.59 
l I5.00 
l 10.20 
95.10 
75.00 

8 899.97 

40 342.90 

56 474.88 

14 479.87 

9 609.60 

I0 205.60 

87 120.00 
87 |Z0.00 
I76 4 I 536 
5 544.00 

193 063.20 
50 087.84 
20 240.00 

661.20 
570.60 

34 848.00 

Celkem Nabídková cenı bez DPH: 795 683,02 

Sııbı DPH DPH celkem Nıbídknví cena bez DPH: 795 683,02 STAVBA CELKEM 

Nıhídku zpracoval: 
Předínn dne: 

21.00 I67 093,43 Nabídková cenı s DPH: 962 776,45



Stavba: Oprava místní komunikace u bytových domů v ulici Na Blatech čp. 916 a 917 v Pacově 
_ 

Položkový rozpočet 

SO 01 Komunikace 
Celkem 

460030I73 

2 I6270I l05 

3 4R 

4 I(ı7l0l l02 

5 I7I20I20I 

6 I8I95I I02 

7 56481 I I I I 

()dstranční podkladu nebo kryıu komunikace ze živicí. tlouštky do 15 cm 
v*`: 

Vodorovnć přemístění do 10000 nı výkopku/sypzmíny z homíny ıř. I 4 
7_"‹)'ıı. /5 

Odsıranční Stáva_iícíh‹ı chodníku vč. odvozu na skládku 
ıó'/.3 

Nakládání výkopku 7, homin tř. I až 4 přes l00 ııı3 
3 /5/hıııııııırı 'ıı, /5 

Uložení sypaníny na skládky 
2 /50, m)ı›ım'ıI, /5 

Úprava pláně v hominč ıř. l 4 se zhuxnčnínı 
455. ̀ ‹ /v..`IIıııı 

ı>‹›‹ıı‹ızı‹ı ze šıčrknúnč ŠD ıı 50 nını 
8 5648I I I I IF R- MAT II. 50 mm 
9 577l55I22 
I() 5732! I I07 
Il 577l44I2I 
12 89933IIlI 
I3 9I9735II4 
I4 9I9R 
I5 998225III 

Celkem Nabídková cena bez DPH: 

Asfaltový hclon Wslva ložní ACI. lo (ABI I) ll 50 mm Š přes 3 nı 7. ncnıodilìkovanćho asfaltu 
Poslřik žívíčný Spojovací z asfaltu \' množství 0.30 kg/m2 
Asfaltový hcloıı vrstva ohrusná ACO I I (ABS) tř. I [I 50 nım přes 3 In Z ncmodífikovanćho a 
Výšková úprava ulíčnílıo vstupu nebo vpusti do 200 mnı zvýšením poklopu 
Řezání stzìvajícího Žívíčnćho krytu hl do 200 mm 
Zaliıí styčné spáry 
Přesun hmot pro pozemní komunikžıcc S krylcın Z kamene. monolílíckým hcıonovým nebo živí 
1460'/I, I '3.4› * ł47ıı'ıı,ıı5 '2, lı 

648.00 m2 
h4&ı›ımı› 

97.20 m3 
víłłıłııı 

19.20 m2 
I</.lłmıı 

68.36 m3 
333. 5 ımıı 

68.36 ın3 
3.`_`.5ıııı/› 

474.90 m2 
421,9/ııııı 

455.70 m2 
l9.20 m2 

455.70 m2 
455.70 m2 
455.70 m2 

3,00 kus 
5.00 m 
5.00 m 

|59.7S ı 

I59_75IIIł 

I 
Položka UTexı 

' 
Mıınřslvíu In./`. 

U 
Cena' 

I ~ f - - 
‹›4 .96 

259.l I 

l82.70 

35.89 

35.89 

I9.60 

73.93 
9l _ I 4 

273.40 
I 3. I 4 

304.48 
440.2l 
95.43 
I37.65 
49,95 

Sazba DPH DPH celkem Nabídková cena bez DPH: 406 235,12 STAVBA CELKEM 

Nabídku zpracoval: 
Předáno dne: 

21,00 85 309,38 Nabídková cena S DPH: 491 544,50 

42 094.08 

25 I85.49 

3 507.84 

2 453.26 

2 453.26 

9 308.04 

33 689,90 
I 749.89 

l24 588.38 
5 987.90 

l38 75l.54 
7 320.63 
477.15 
688,25 

7 979,5! 

406 235,12



Položkový rozpoč_et 

Stavba: Oprava místní lıomunlkıcı u garáži u sv. Anny v Pacov! 

Investor: 

S0 01 Komunikace 
rnınynz Inn I 

.ıınnžvn-II vn.j. 
1 

Cz-nn' Celkem

I 

Z

3

4

5

6

7

R 

‹› 

10 
II 

IZ 

13 

14 

460030173 ()dSlı`anćni podkladu nebo krym konıunikacc ıc žívıcc Ilnušľky do 15 cm 
vf .ıflım ~ı.U 'III ›3ı› 

162701105 \"‹›ı1nmvn‹': přemístění do 10000 ın \`ýknpku/sypaııíııy ı.1ı(\mıny Iř. 1 až -1 

hıxvıı 

167101 102 Nakládání \ýk0pku Z homín lř. I až 4 přes 100 m3 
áı ı‹ 

171201201 I1Io7'.cní sypnniny na Skládky 
.` I.w,0‹›‹mı›-ıı, /5 

1111051 102 Úprava pláně \“ honıínć ti“. I až 4 .wc ıhumčnim 
~l55," I9,.`1)(ł0 

56481 I I I I Podklad ZC ŠIčı'I‹0C1I1č ŠD tl 50 mlıı 
.:,, 

5(›481I111IR- .\1A`I` I1. do 100 mm 
577155122 ASI`aIl0\'ý hclon vrstva lužní /\(`I. lh (A1311) ll 50 mm Š přes 3 m Z ncm0đíIìk0\`aııćh‹\ asf 

._.„ 

57321 I 107 Pnslřík żívićny Spnj0\'žı‹:í I. asfaltu \ˇ ınnožsıví 0.30 kg/m2 
577144121 .›\SI`a1|o\)" bemn \ˇrsI\':ı nhnısná .›\(`O I I (ABS) lı". I ll 50 mm Š přes 3 In Z ncm0diIìk‹ı\`:ın- 

9197351 14 Řezání stávąıicílıo żívícnćho kryłu Iıl (10 200 mm 
0 I OR Zaliıi sıyčné spary 
OR Pfićný žlab S připqicııinı na Stín njici kaıııılívacı 
0982251 I I Přcsıın Iımoı pro puzıčmnı' koıııunikzıcc S kı'y1ı.:nı Z kamene. monolílíckýnı bcmııo\3ˇ`ın nc1›‹ 

ı_‹MI'łI, I '_`..ıfl ‹ ı_z'.~‹.“‹'‹I, I '.`.4fl 

Celkem Nabídková cena bez DPH: 

643.00 
455 'rum 

64.80 
A4 .vn/nı 

64.110 

hw' K000 

04.1111 

IŠŠ 10011 

643.00 
4`4_‹ııJ0/ı 

360.00 
100 00011 

288.00 
360.00 

łłıfllłłłfllł 

360.00 
300.00 

1(`I_00 

10.00 
5.00 

155.52 
I.Ý5.5_'INł 

m2 

m3 

m3 

ın3 

m2 

m2 

m2 
ml 

m2 
m2 
nı 

nı 

Ill 

I 14.50 

264.10 

45.50 

25.60 

21.50 

85.00 

125.40 
334.12 

10.50 

305.65 
05.00 

I 10.20 
100.50 

I 75.00 

Sazba DPH DPH celkem Nabídková cena bez DPH: 511 695.86 
STAVBA CELKEM 

21.00 107 456,13 Nabídková cena S DPII: 61915139 

Nabídku ıprıcoval: 
Předňno dne: 

74 196.00 

17 113.68 

2 9411.40 

1 658.88 

1.1 932.00 

30 816.00 

36 1 15.20 
120 283.20 

3 780.00 
131 6.14.00 

950.00 
I 102.00 

65 502.50 
11 664.00 

51 1 695.86


