
SMLOUVA o Dino
č. 8932/2016/282

I.

Lesy České republiky, S.p.
IČO; 421 96 451
DIČ; 0242196451
sídlem: Přemyslova 1106/ 19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
ZapSán V Obchodním rejstříku u Krajského Soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540
Statutární orgán: Ing. Daniel SZórád, Ph.D., generální ředitel
Zastoupené na Základě pověření dle směrnice 19/2015 PodpiSový řád:

(dále jen „Objednatel“)

a

BÖGL a KRÝSL, ks.
IČO; 26374919
DIČ; CZ26374919
Zapsán v obchodním rejstříku u MS v Praze, oddíl A, Vložka 58610
Sídlo: Renoirova 1051/2a, 152 00 Praha 5
Zastoupený:

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a náSl. Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský Zákoník, v rozhodném Znění
tuto Smlouvu o dílo:

II.
Předmět Smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy je Závazek Zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a
odpovědnost dílo „P2020 Oprava LC U hřbitova, LC Libnov“, evidenční číslo Zakázky
8932/2016/282, a to Za podmínek Stanovených příslušnými právními předpisy a technickými
normami, Zadávacím řízením veřejné Zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a
touto Smlouvou. '

2. V rámci plnění této Smlouvy Zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř.
Zabezpečí Všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí Závazku
Zhotovitele dle této Smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
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_ vytýčení inženýrských Sítí a Zařízení, Včetně Zajištění případné aktualizace Vyjádření
správců sítí a Zařízení, která pozbudou platnosti V Období mezi předáním Staveniště a
vytyčením Sítí.

- Zajištění Všech nezbytných Opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské
Sítě během Výstavby,

- Zajištění Všech nezbytných Zkoušek nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
- projednání a zajištění případného Zvláštního užívání komunikací a Veřejných ploch,

Včetně Zajištění dopravního značení,
- údržba Stavbou dotčených komunikací, Včetně uvedení Všech povrchů do původního

stavu,
- uvedení Stavbou dotčených pozemků do původního StaVu a jejich protokolární předání

zpět vlastníkům,
- Zajištění ochrany Vzrostlých Stromů před poškozením,
- zajištění trvalé likvidace odpadů V Souladu S účinnými právními předpisy,

Cena těchto plnění je Zahrnuta V ceně za dílo dle čl. IV. odst. 1 této Smlouvy.

3. Objednatel Se Zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a Zhotoviteli za něj Zaplatit
smluvenou cenu Způsobem Smlouvou stanoveným.

4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od Vymezení daného touto Smlouvou (Včetně
Zadávací dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně
odsouhlaseny Ve Stavebním deníku. Provedení víceprací je možné jen na Základě písemného
dodatku této Smlouvy, předem uzavřeného postupem Souladným S obecně ZáVaZnými právními
předpisy upravujícími Zadávání Veřejných zakázek.

5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen Se Všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a Že Se
před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou Staveniště a S vynaložením odborné
péče přezkoumal Zadávací dokumentaci, přičemž ani při Vynaložení odborné péče, jíž lze na něm
rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla
Způsobem a V rozsahu dle této Smlouvy.

III.
Doba plnění

l. Objednatel Vse Zhotovitele k převzetí Staveniště alespoň 10 dní předem. Ve Výzvě objednatel
uvede termín převzetí Staveniště.

2. Zhotovitel převezme Staveniště a zahájí provádění díla V termínu uvedeném Ve Výzvě dle odstavce
l. Nedostaví-li Se Zhotovitel kpřevzetí Staveniště V termínu uvedeném Ve Výzvě k převzetí
Staveniště anebo odmítne-li řádně připravené Staveniště převzít, platí, že staveniště bylo
V uvedeném termínu předáno a převzato.

3. Dílo, které je předmětem této Smlouvy, bude provedeno, Včetně řádného poskytnutí plnění dle čl.
II. odSt. 2 této Smlouvy, nejpozději do 30.6.2017. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž
objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené Staveniště později než 1.5.2017, nebude-li
písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé Sloužit SVému účelu a nevykazuje-li
vady. Dílo má Vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo Vykazující Vady,
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popřípadě dílo nezpůsobilé Sloužit Svému účelu; ustanovení § 2628 Občanského Zákoníku se
nepoužije.

4. O předání a převzetí Staveniště bude pořízen písemný protokol (Zápis), datovaný a podepsaný
osobami oprávněnými jednat ve věcech technických Za objednatele a zhotovitele. Nedostavíflli Se
Zhotovitel k převzetí řádně připraveného Staveniště v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1
nebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, Že Staveniště bylo předáno a převzato
v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce l; objednatel učiní o předání staveniště datovaný
písemný záznam.

5. V případě, že objednatel písemně požádá Zhotovitele o přerušení prací na Stavbě (např. z důvodu
Změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatelem písemně
Stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle
odstavce 3.

IV.

l. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží Zhotoviteli cena Za dílo ve výši 926 000,- Kč bez
DPH, Slovy devětsetdvacetšesttiSíckorunčeských bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle
příslušného právního předpisu, tj. dle Zákona č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Cena za dílo je strukturovaná dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této Smlouvy a Zahrnuje
Veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, Včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této
Smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) Se k jejich ocenění použije rozpočet, který je
přílohou této Smlouvy (dále jen „rozpoče “), a cenová soustava URS (dále jen „ceník“). Pro
výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) Smluvních iednotkových cen předmětných prací Z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v
rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí Se jednotková cena předmětných
M
l. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
ceníková cena nové položky X (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena
příslušného dílu Z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.
2. Není-li V rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
ceníková cena nove' položky X (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj.
prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nove' položky v ceníku uvedena, určí Se jednotková cena předmětných prací na
Základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené
objednatelem.
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Provedení Víceprací je Však možné jen na základě písemného dodatku této Smlouvy, předem
uzavřeného postupem souladným S obecně Závaznými právními předpisy upravujícími Zadávání
Veřej ných zakázek.

V.
Placení a fakturace

1. Cena Za dílo bude Zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách V rozsahu odpovídajícím pracím
V daném kalendářním měsíci Skutečně provedeným bez zjevných Vad (dílčím plněním), a to na
Základě Zhotovitelem řádně Vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli;
k daňovému dokladu musí být přiložen Soupis Skutečně a bez zjevných Vad provedených prací, Za
něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen
objednateli doručit Soupis prací v daném kalendářním měsíci Skutečně provedených bez zjevných
Vad nejpozději do třetího pracovního dne po jeho uplynutí.

2. Soupis Skutečně provedených prací dle odstavce l bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla,
číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měmou jednotku, počet měrných jednotek
provedených v daném období a celkovou cenu Za provedené jednotky; případné vícepráce a
méněpráce budou v Soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude
obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude
proplacen.

3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za Skutečně a bez zjevných Vad
provedené práce až do Výše 90 O/0 ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli
uhrazena na Základě objednateli doručeného daňového dokladu, Vystaveného zhotovitelem po
provedení díla a po Vyklizení Staveniště. Vykazuje-li dílo Vady (nedodělky) není objednatel
povinen Zaplatit Zhotoviteli Zbývající část ceny za dílo před jejich Odstraněním.

4. Jestliže Zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení
ceny pouze za práce bez zjevných Vad Skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl
povinen přerušit.

5. Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doručení smluvní Straně.

6. Fakturační adresa: Lesy České republiky, S.p.
Lesní Správa Kraslice
Tyršova 648/30
Kraslice
358 01

7. Objednatel je Oprávněn zhotovitelem Vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže Vyúčtování
nevyhovuje Stanoveným požadavkům, zejména pak:
- jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo
- nebyly-li Vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněné.
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VI.
Provádění prací

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli Staveniště S vytýčením jeho hranice a S přístupy pro
provoz Stavebních mechanismů nezbytných pro provádění díla.
Objednatel prohlašuje, že pozemky, na nichž Se nachází Staveniště, budou po dobu určenou
k provádění díla dle této Smlouvy Způsobilé k řádnému provádění Stavebních prací.
Objednatel prohlašuje, že V prostoru Staveniště (Včetně plochy určené pro Zařízení staveniště trvalé
i dočasné) Se nacházejí pouze ty podzemní inženýrské sítě, které jsou uvedeny v zadávací
dokumentaci. Žádné další podzemní vedení nebo Zařízení, která by mohl zhotovitel při provádění
stavebních prací porušit nebo poškodit, Se na Staveništi nenachází.
Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této Smlouvy předal zhotoviteli: 1
vyhotovení zadávací dokumentace v elektronické podobě.

Objednatel na základě zadávací dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora
bezpečnosti a ochrany Zdraví při práci na staveništi ve Smyslu § 14 odst. l zákona č. 309/2006 Sb.
v účinném znění. Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost
určení koordinátora Vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po
potřebnou dobu osobou k tomu Oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spoj ené.

Objednatel nepředpokládá na základě Zadávací dokumentace plnění povinností Zadavatele stavby
Ve smyslu § 15 odstavce 1 Zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (doručení oznámení o Zahájení
prací nejpozději do 8 dnů před předáním Staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce -
Včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení Stejnopisu oznámení o zahájení prací na Viditelném
místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění Stavby). Jestliže Zhotovitel plánuje
(předpokládá) anebo bude provádět stavbu Způsobem, při kterém by tato povinnost Vznikla, je
povinností Zhotovitele o tom objednatele nejpozději při uzavření této Smlouvy písemně
informovat. Zhotovitel Zajistí V takovém případě na Své náklady vyvěšení Stejnopisu oznámení o
zahájení prací na Viditelném místě u Vstupu na Staveniště po celou dobu provádění Stavby.

Objednatel nepředpokládá na základě Zadávací dokumentace plnění povinností zadavatele Stavby
ve Smyslu § 15 odstavce 2 Zákona č. 309/2006 Sb. v účinném Znění (Zpracování plánu bezpečnosti
a ochrany Zdraví při práci na Staveništi). Jestliže Zhotovitel bude provádět stavbu Způsobem, při
kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatele předem písemně
informovat a Zajistit na Své náklady Zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na
staveništi, jakož i jeho přizpůsobení Skutečnému stavu a podstatným Změnám během provádění
Stavby.

2. Bude-li při provádění Stavebních prací Zjištěna Vada Zadávací dokumentace, je zhotovitel povinen
na tuto Vadu Objednatele neprodleně písemně upozornit a objednatel povinen postupovat tak, aby
tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení
víceprací, jež byly Vyvolány Vadou Zadávací dokumentace, jíž mohl zhotovitel Odhalit při
vynaložení Odborné péče při přezkoumání Zadávací dokumentace dle čl. II. odst. 5 této smlouvy.

3. V případě, že V průběhu prací dojde ke změně nebo Vydání nového rozhodnutí Orgánu Veřejné
moci, je Objednatel povinen bez Zbytečného odkladu Změněné podmínky projednat a přizvat k
jejich projednávání i zástupce Zhotovitele. Vyžádají-li Si tyto změny prodloužení termínu
provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této
Smlouvě, v němž budou uvedeny i jeho důvody.
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4. Pokud bude Objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat Sdělení identifikačních údajů
poddodavatele /případného poddodavatele, je Zhotovitel povinen je objednateli písemně Sdělit.

5. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených
osob, Zejména Zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených
podmínek, technických norem a jiných předpisů a v Souladu S rozhodnutím příslušných orgánů.
Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli Za tímto účelem veškerou potřebnou součinnosti,
Zejména potřebné písemnosti knahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit přístup na
pracoviště atd. Na Zjištěné nedostatky musí objednatel bez Zbytečného odkladu upozornit
Zhotovitele Zápisem do Stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat
Odstranění zjištěných Vad.

6. Podílí=li Se na provádění díla Více objednatelem Smluvených dodavatelů, Objednatel předloží
Zhotoviteli Specifikaci stavebních připravenosti a termíny nástupů Ostatních dodavatelů v
dostatečném předstihu, pokud toto nebude řešeno ve Zhotoviteli předloženém harmonogramu
prací.

7. Zhotovitel Zřídí na staveništi nezbytná Zařízení Staveniště, Včetně Sociálních Zařízení, osvětlení,
telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a neohrožovala okolí Stavby.
Odebrané energie a vodu bude dodavatel měřit a hradit.

8. Zhotovitel jmenuje Stavbyvedoucím
Zhotovitel bere na vědomí, že Stavbyvedoucím nesmí být osoba, která je

v pracovněprávním vztahu k objednateli. Zhotovitel se pro případ, kdy by jmenovaný
Stavbyvedoucí tuto podmínku přestal kdykoliv v době provádění díla Splňovat, ZavaZuje, že
neprodleně, nejpozději Však do jednoho týdne Od okamžiku, kdy tuto skutečnost Zjistí, jmenuje
nového Stavbyvedoucího.

9. V případě, že dojde ke Změně V osobě Stavbyvedoucího, je Zhotovitel povinen obratem písemně
objednateli oznámit osobu nového Stavbyvedoucího, a to Včetně jeho kontaktních údajů.

10. Jako Stavbyvedoucí může být jmenována pouze osoba Splňující požadavky objednatele Stanovené
pro výkon této funkce v Zadávacích podmínkách Veřejné Zakázky, na kterou byla tato smlouva
uzavřena.

11. Zhotovitel prohlašuje a současně se Zavazuje Zajistit, Že po dobu trvání této smlouvy Se na
provádění díla budou podílet pouze osoby, které Zejména:

a) kvýkonu činnosti disponují Veškerými potřebnými Oprávněními, Zejména jsou evidovány
v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. V jiných
v Souvislosti S agendou daně Z příjmů fyzických osob, Veřejného Zdravotního pojištění a
Sociálního zabezpečení),

b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jedná-v
li Se O cizí Státní příslušníky a je-li Zde příslušnými právními předpisy založena povinnost
takovými oprávněními disponovat),

c) byly náležitě a dostatečně proškoleny V oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými
pracovními prostředky v Souladu S platnými a účinnými právními předpisy apod.,
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a to Vše bez ohledu na Skutečnost, zda se u těchto Osob jedná o zaměstnance Zhotovitele či jeho
poddodavatele (Včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby samostatně
výdělečně činné.

12. Zhotovitel Se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby poddodavatelům Za provádění díla
(popř. jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na Základě řádně
Vystavených faktur.

13. Zhotovitel Se Zavazuje předložit objednateli písemný seznam všech osob, které Se na realizaci díla
podílejí, Zejména všech Zaměstnanců zhotovitele (Včetně agenturních zaměstnanců), živnostníků
apod., S uvedením jejich jména, příjmení a Zaměstnavatele (dále jen „Seznam“), a to nejpozději
V okamžik převzetí Staveniště dle čl. III. této Smlouvy.

14. V případě, že dojde ke změně osob podílejících Se na realizaci díla (Viz předchozí odstavec tohoto
článku), zhotovitel zavazuje Se bezodkladně, nejpozději Však do 2 dnů poté, co takové změně
došlo, Seznam aktualizovat, a to formou zápisu ve Stavebním deníku.

VII.
Další povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel Se zavazuje provést dílo podle této Smlouvy V plném Souladu S předanou Zadávací
dokumentací a V Souladu Se Specifikací materiálů a Výrobků uvedených Ve Výkazech výměr
jednotlivých Stavebních oddílů a oceněných V nabídkovém rozpočtu a Za dodržování platných
ČSN a oN.

2. Zhotovitel potvrzuje, že je Seznámen Se Staveništěm, podmínkami týkajícími Se provádění prací a
je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny. Zároveň Se Zhotovitel ZaVaZuje zajistit účast
autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí Staveniště.

3. Zhotovitel Se Zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a
podrobit Se bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.

4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, Za dodržování předpisů o práci V ochranných pásmech,
požárních a jiných předpisů chránících Veřejné Zájmy. Zhotovitel odpovídá Za bezpečnost a
ochranu Zdraví všech osob v prostoru Staveniště. Zhotovitel zajistí na Svou odpovědnost a náklady
dodržování bezpečnosti a ochrany Zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném Znění,
prováděcích právních předpisů a Souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících Se
v Sousedství Staveniště (oplocení a označení Staveniště apod).

5. Zhotovitel zodpovídá Za uspořádání Staveniště (případně pracoviště) dle nařízení Vlády č.
591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na
Staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu Zdraví při práci na
pracovištích s nebezpečím pádu Z výšky nebo do hloubky.

6. Zhotovitel je povinen na Staveništi a V jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně
Odstraňovat na Své náklady odpady a nečistoty, Vzniklé během provádění Stavebních prací. Odvoz
a uložení odpadu na Skládku je povinností Zhotovitele.
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'7.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Zhotovitel je povinen na Svůj náklad Staveniště řádně označit.

Zhotovitel zabezpečuje celé Zařízení staveniště. Náklady na projekt, vybudování a likvidaci
Zařízení staveniště jsou Součástí dohodnuté ceny Za dílo. Dodavatel je povinen udržovat všechny
objekty Zařízení staveniště v řádném stavu.

Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby Stavbyvedoucím [povinnosti viz
Zejména § 153 Odst. 1 a 2 Zákona č. 183/2006 Sb., O územním plánování a Stavebním řádu
(Stavební zákon), ve Znění pozdějších předpisů - dále jen „Stavební zákon“].

V průběhu realizace Stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních dnů svolaných Objednatelem
a kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 Stavebního Zákona a zajistí nápravu zjištěných
nedostatků V objednatelem stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje Zajistit účast
autorizovaného stavbyvedoucího na Všech kontrolních dnech a kontrolních prohlídkách stavby.

Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající Se
provádění Stavebních prací, Zajistí potřebná opatření a Zajistí dozor nad bezpečností práce.

Zhotovitel je povinen Zpracovat Sám na svůj náklad přípravnou dílenskou dokumentaci, Výrobní
VýkreSy a podobně.

Všechny věci (materiál, stroje, Zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je
povinen na Své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.

Zhotovitel je povinen Zajistit všechny Zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy
nebo normami. Náklady na tyto Zkoušky jsou Součástí ceny Za dílo.

Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou
součástí provádění díla podle této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje použít pro provádění díla materiály, Výrobky a Zařízení plně Odpovídající
výkazu Výměr V Zadávací dokumentaci a této Smlouvě. Pokud to bude objednatelem požadováno,
předloží mu Zhotovitel vzorky materiálu před jeho Zabudováním.

Zhotovitel Se Zavazuje používat V hydraulice mechanizace, která bude při provádění díla Využita,
pouze biologicky odbouratelné kapaliny.

Úhrada poplatků týkajících se napojení na Vodovodní, plynové či elektrické Sítě, kanalizaci a za
všechny ostatní Služby Využívané při provádění Stavebních prací je povinností Zhotovitele.

Zhotovitel je povinen Vést ode dne Zahájení prací Stavební deník (jednoduchý záznam O stavbě) ve
smyslu § 157 stavebního Zákona a § 6 Vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,
v účinných zněních. Stavební deník musí být na Stavbě k dispozici oprávněným osobám kdykoliv
v průběhu práce na Staveništi. Zhotovitel je mimo jiné povinen Ve Stavebním deníku aktualizovat
seznam v souladu S čl. VI. odst. 14. této Smlouvy.

Zhotovitel je povinen písemně VyZvat technický dozor objednatele alespoň 3 pracovní dny předem
k přejímce prací dalším postupem Zakrytých. Přejímku těchto prací Zaznamená technický dozor
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21.

22.

23.

24.

25.

objednatele do Stavebního deníku. Nevse-li Zhotovitel prokazatelně písemně Objednatele Včas k
přejímce, je povinen na Žádost objednatele Zakryté práce odkrýt na Vlastní náklad.

Zhotovitel umožní na Základě předchozího písemného požadavku objednatele užití Zhotovovaného
díla knezbytně nutne' dopravě dříví, a to dle technologických možností a po Zabezpečení
bezpečnosti a ochrany Zdraví při práci.

Zhotovitel provede na Své náklady ošetření kořenových náběhů a kmenů Stojících Stromů,
poškozených při provádění díla, proti dřevokazným houbám nejpozději do konce pracovní Směny,
během níž k poškození došlo. K ošetření je Zhotovitel povinen použít pouze přípravek Vyhovující
požadavkům obecně závazného právního předpisu (přímo aplikovatelného právního předpisu
práva Evropske' unie).

Zhotovitel Vyklidí Staveniště Ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto termínu
je zhotovitel oprávněn ponechat na Staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a
nedodělků, Zjištěných při předání a přebírání díla.

Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této Smlouvy pojištění
odpovědnosti Za škodu způsobenou třetí osobě S celkovým limitem pojistného plnění, resp.
S celkovou pojistnou částkou alespoň ve Výši dle článku IV, odSt.l dle této SOD. Uvedené pojištění
musí pokrývat Veškerou činnost Zhotovitele potřebnou pro plnění této smlouvy. EXiStenci tohoto
pojištění je Zhotovitel povinen objednateli kdykoliv V průběhu provádění díla na písemnou žádost
objednatele doložit. V případě, Že zhotovitel je Sdružením osob, musí pojistná Smlouva
prokazatelně pokrýVat případnou škodu Způsobenou kterýmkoliv členem V rámci Sdružení V plné
výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý Z členů sdružení
disponovat vlastní pojistnou Smlouvou V plné Výši požadované minimální úrovně limitu
pojistného plnění. Možnost kumulace (Sčítání) výše limitů pojistných částek (pojistného plnění)
na základě Více pojistných smluv není přípustná.

\

Všechny osoby působící na Staveništi při provádění díla musí být nezaměnitelným způsobem
označeny názvem (logem) Svého Zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za
pomocí jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci V Zadávacím
řízení veřejné Zakázky, v němž byla uzavřena tato Smlouva, je povinen tuto Skutečnost předem
písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu,
identifikačního čísla a Sídla (místa podnikání) takového poddodavatele.

VIII.
Předání a převzetí díla

Zhotovitel Se Zavazuje vyzvat objednatele k převzetí díla alespoň 5 pracovních dnů předem.
Objednatel dílo prohlédne a Výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat
Zejména Zhodnocení jakosti provedených prací, Soupis zjištěných Vad a nedodělků, dohodu o
opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a
Zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, Zda dílo či jeho část přejímá. Protokol bude datován a
opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele. Zhotovitel Se te'ž Zavazuje
Zajistit účast autorizovaného Stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí díla.
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2. Objednatel protokolárně převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel
není povinen převzít.

3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen
provedené dílo převzít.

4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem provedení části
díla V předstihu před termínem jeho provedení dle této Smlouvy.

5. Zhotovitel předá objednateli při Zahájení přejímacího řízení následující doklady:
- dokumentace Skutečného provedení Stavby v případě Změn,

- revizní knihu ve dvojím vyhotovení Se Seznamem očíslovaných příloh - Zprávy a příslušné
doklady Stanovené právními předpisy nebo touto Smlouvou, ověřující požadované Vlastnosti a
kvalitu materiálů, výrobků a Zařízení použitých k provedení díla; výrobky a materiály použité
při stavebních pracích musí mít platné certifıkáty nebo příslušná rozhodnutí o schválení, nebo
osvědčení o vhodnosti,

- evidence odpadů (doklady o likvidaci odpadů ze Stavby), potvrzená oprávněným příjemcem,
= originál Stavebního deníku,

IX.

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli Záruku Za jakost zhotoveného díla o době trvání 36 měsíců.
Záruka Začíná běžet dnem převzetí díla obj ednatelem.

2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně Oznámit
objednateli, Zda Vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává.
Neuplatní-li objednatel písemně při Oznámení vady jiné právo z odpovědnosti Za vady, platí, že
požaduje odstranění vady. NeoZnámí-li objednatel písemně Zhotoviteli jinak, platí, že objednatel
požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící
věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel
povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem. Uplatní-li objednatel u
Zhotovitele právo na Slevu z ceny Za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit
objednateli část již Zaplacené ceny Za dílo odpovídající výši uplatněné Slevy) do 30 dnů od jeho
uplatnění.

3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odstavce 2, je objednatel oprávněn, nikoli však
povinen odstranit vadu Sám, popřípadě nechat odstranit jiným dodavatelem na náklady Zhotovitele.

X.
Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení S provedením díla objednateli zaplatit Smluvní pokutu Ve
výši 0.5 % Z dohodnuté ceny Za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
V případě prodlení s provedením díla delšího než jeden měsíc je zhotovitel povinen Zaplatit
objednateli Smluvní pokutu ve výši dle tohoto odstavce Za první jeden měsíc prodlení a Smluvní
pokutu ve výši dle odstavce 2.
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V případě, že Se Zhotovitel ocitne V prodlení S provedením díla o více než jeden měsíc, je povinen
objednateli Zaplatit Smluvní pokutu ve výši 25 % Z ceny prací, jež Zbývá provést do řádného
Zhotovení díla dle této Smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve Spoj ení S přílohou této Smlouvy.

V případě, že Zhotovitel při provádění díla dle této Smlouvy provede práce v rozporu S touto
Smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu Se Zadávací dokumentací), je povinen Zaplatit objednateli
Smluvní pokutu ve Výši 25 % Zceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV. Ve Spojení
S přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení Se vychází Z ceny těchto prací tak, jakoby Se
jednalo o práce bezvadně provedené.

V případě prodlení S odstraněním vady (čl. IX. odSt. 2 této Smlouvy) je Zhotovitel povinen Zaplatit
objednateli Smluvní pokutu Ve výši 25 % Z ceny Vadně provedených prací určené bez DPH dle čl.
IV. Ve Spojení S přílohou této Smlouvy, přičemž při tomto určení Se Vychází Z ceny těchto prací
tak, jakoby Se jednalo o práce bezvadně provedené.

V případě prodlení zhotovitele S předložením Seznamu dle čl. VI. Odst. 13. této Smlouvy nebo
S provedením jeho aktualizace dle čl. VI. odSt. 14. této Smlouvy, Zavazuje Se Zhotovitel Zaplatit
obj ednateli Smluvní pokutu ve Výši 500,- Kč, a to Za každý, byť i započatý den prodlení.

V případě porušení čl. VII. odSt. 24 této Smlouvy je Zhotovitel povinen Zaplatit objednateli
Smluvní pokutu ve Výši 100 000,- Kč Za každé takové porušení a, byť i Započatý, kalendářní měsíc
trvání porušení.

V případě porušení čl. VI. odSt. 8, 9, nebo 10 nebo čl. VII. odSt. 25 této Smlouvy je zhotovitel
povinen Zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč Za každé takové porušení a, byť
i Započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.

V případě prodlení Zhotovitele Se Splněním povinnosti dle čl. VII. odSt. 23 této smlouvy je
Zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč Za každý, byť i Započatý
kalendářní den prodlení.

V případě prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odSt. 22 věty první této
Smlouvy je zhotovitel povinen Zaplatit objednateli Smluvní pokutu ve Výši 2 000,- Kč Za každý,
byť i Započatý kalendářní den prodlení.

10. V případě porušení povinnosti Zhotovitele dle čl. VII. odSt. 2 Věty poslední nebo čl. VII. odSt. 10
Věty poslední nebo čl. VIII. odSt. 1 věty poslední této Smlouvy je Zhotovitel povinen Zaplatit
objednateli Smluvní pokutu Ve Výši 5 000,- Kč Za každé takové porušení.

ll. V případě porušení povinnosti Zhotovitele dle čl. VII. odSt. 20 věty první této Smlouvy je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli Smluvní pokutu ve Výši 50 000,- Kč Za každé takové
porušení.

12. Zhotovitel je povinen Zaplatit Objednateli Smluvní pokutu Ve Výši 1 % Z ceny Za dílo bez DPH dle
čl. IV odSt. l této Smlouvy za každý, byť i Započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na Stavbě
k dispozici Stavební deník.
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13. Smluvní Strany Výslovně Souhlasi S výší Sankcí Sjednaných V tomto ustanovení. Zhotovitel bere na
Vědomí, že Výše smluvních pokut je Stanovena S ohledem Význam Zajišťované povinnosti řádného
dokončení díla Ve smluveném termínu pro objednatele, když pozdním dokončením díla mohlo by
být Vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli Z veřejných Zdrojů (například
dotace).

14. Zhotovitel není povinen platit Smluvní pokutu v případě, že mu ve Splnění povinnosti, Zajištěném
Smluvní pokutou, Zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka Vzniklá
nezávisle na jeho Vůli. Překážka vzniklá Ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až
v době, kdy byl Zhotovitel S plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl
Zhotovitel povinen podle Smlouvy či obecně Závazného právního předpisu překonat, ho Však
povinnosti platit Smluvní pokutu neZproStí.

15. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na Základě řádně vystaveného daňového dokladu
(faktury) S lhůtou Splatnosti 21 dni od jejího doručení povinné Straně.

16. Ujednáním Smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani Zaplacením Smluvní pokuty
není dotčen nárok Smluvní Strany, jíž Smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody v plném
rozsahu.

17. V případě prodlení s plněním peněžitého Závazku dle této Smlouvy je Smluvní strana, která je takto
v prodlení, povinna zaplatit druhé Smluvní Straně úrok Z prodlení ve výši 0,05% Z dlužné částky Za
každý, byť i započatý den prodlení.

XL
Odstoupeníod Smlouvy

l. Od této Smlouvy lze odstoupit Za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem
anebo touto smlouvou.

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména V případě:
- je-li dílo prováděno v rozporu S touto Smlouvou, nebo
- prodlení zhotovitele S provedením díla delšího než 35 dnů, nebo
- jestliže Z chování Zhotovitele, postupu prací nebo jiných Okolností nepochybně vyplývá, že

povinnost zhotovitele bude porušena Způsobem, který Zakládá právo objednatele od te'to
Smlouvy odstoupit, nebo

- zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost Vyplývající Z jeho prohlášení
v čl. VI. odst. 11. nebo čl. VI. odst. 12. této Smlouvy, nebo prohlášení učiněné V čl. VI. odst.
11. či odst. 12. te'to smlouvy je nebo se ukáže býti nepravdivým.

3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy Zejména v případě prodlení objednatele
Se Zaplacením ceny za dílo delšího než 35 dnů.

XH.
Závěrečná ustanovení

Smlouva O dílo č. 8932/2016/282
Strana č. 12



l. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnost dnem jejího podpisu oběma Smluvními Stranami.

2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě Strany řídí obecně závaznými
právními předpisy, Zejména občanským Zákoníkem.

3. Smluvní Strany prohlašují, že předem Souhlasí S možným Zpřístupněním či Zveřejněním celé teto
Smlouvy v jejím plném Znění.

4. Smluvní Strana je povinna upozornit druhou Smluvní stranu na takové informace a údaje 've
Smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo Zveřejněny, neboť ochrana takových informací a
údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.

5. Tato Smlouva Se vyhotovuje ve 4 Stejnopisech, Z toho po dvou pro každou Ze Smluvních Stran.

6. Součástí této Smlouvy je příloha - rozpočet.
,ý

Íž'ýýý ,íý/ /fˇ'íffľí'f ”'V Praze, dne: ;“%^:í:”f.ˇ"..i.í...f.'.... 'z' V Karlových Varech, dne: ...'ˇ72....

y ary

Kmšnonorêlıá MMO/7, IWbć'ıfe, §00 10 Kašiırťy Včm/

aeršê.. a aravaê., ae (ší)
Renolrova 1051/2a, 152 00 Praha Š

IČO;26374919,Dıč:6226374919

Smlouva O dílo č. S932/2016/282
Strana č. 13
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SOUHRNNÝ LIST STAVêY

Kód: 17/001 /L5229

Stavba: P2020 Oprava LC; Libnov, LC 0 Hřbitova

JKSO:

CC-CZ:

Místo“.

Datum:

omędnaıeız
IČ:

Lesy České republlky 5.13., KŘ Karlovy Vary
UlČ:

Zhotovltel:
lČ'.

BÖGL a KRÝSL, 14.8.. Renolrova 1051/2a, 152 00 Pıaha É'
DIČ:

Projektant:
IČ:
DlČ:

Zpracovalel'.
IČ:

Jan oršuızx
Dıčz

Poznámka:

Náklady Z rozpočtů
Oslatni náklady Ze Souhrnného lístu

Cena bez [WH

DPH základní 21,00% ze 926 000.00

Snížená 15 ,00% ze 0,00

ĹCena s DPH v CZK

l Projektant
,Zpťacovatèl

Datum a podpis: Razítko V Datum a podpis:

Objednavatel

Razítko
Datum a podpis:

Strana 1 z 12
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10.1.2017

42196451

26374919
(2126374919

926 000,00
0,00

926 000,00

194 400,00
0,00

1 120 460,00

Razítko



REKAPWULACE QBJEKTŮ STAVBY

Kód: 17/001/L5229

Stavba: P2020 Úprava LC Libnov, LC U Hřbitova

Místo“.
Datum: W

Objednatel: Lesy České repubüky 5.5)., KŘ Karlovy Vary Projektant:

Zhotovitel: BÖCıL a KRÝSL, k.S., Renoirova 1051/2a, 151 00 Praha 5 Zpracovatel: Jan Oršula

Kód Objekt N Cena bez DPH [CZK] Cena S DPH [CZK]

1) Náklady z rozpöčtů
926 000,00 1 120 460,00

001 Oprava LC Lìbnov 674 292,47 815 893,89

007. Úprava LC U Hřbìtcwa - P2020 251 707,53 .304 566,11

2) Ostatní náklady Ze Souhrnného listu 0,00 0,00

926 000,00 1 120 460,00
Celkové náklady Za stavbu 1) + Z)

Strana Z z 12



List obsahuje: Uűlíıycí Eżgggzpoěgg Z) Rekapitulace rozpočtu 3) Rozpočel Zpět na list: Kęifllagłiì

Optimalizováno pro tisk Sestav ve formátu A4 “ na výšku >`f Skryu

KRYCI LIST RGZPÖCTU

Stavba: P2020 Oprava LC Libnov, LC U Hřbitova

Objekt: 001 - Úprava LC Libnov

JKSO: CC-CZ:
Místo: LC Libnov Datum: 18.01.2017

Objednaıel: IČ: 42196451
Lesy České republiky S.p., KŘ Karlovy Vary DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26374919
BÖGL a KRÝSL, KS., Renøirøvč 1051/Zzzx, 152 00 Praha 5 DIČ.: 0126374919

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Jan Oršula DIČ:

Poznámka:

Náklady Z rozpočtu 674 292,47
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 6M 292,47

DPH základní 21,00% ze 674 292,47 141 601,42
snížená 15,00% Ze 0.00 0.00

Cena S DPH v CZK 815 893,89

í Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko z `1Datum a podpis: Razítko

VÉOIDjoclnavatel ‹ `Zhotovitel

11 . , . .
š lDatum apodpis: Razıtko Datum a podpis: Razıtko

Ěšä

Strana 3 z 12



REKAPH'ULACE ROZPŮĹĹTU

M Stavba: P2020 Oprava LC Libnov, LC U Hřbitova

Objekt: 001 ~ Oprava LC Libnov

Misto: LC Libnov Datum: 18.01.2017

Objednatel: Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary Projektant:

A“ Zhotovitel: BÖGL a KRÝSL, k.S., Renoirova 1051/2a, 152 00 Zpracovatel: Jan Oršula

Kód › Popis Cena celkem [CZK]

" 1) Náklady z mzpøčw §74 292,47

MSV - Práce a dodávky HSV 663 213,77

W“ 1 - Zemní práce 23 475,95

2 ~ Zakládání 4 431,48

I 5 - Komunikace pozemní 401 749,30

k 9 - Ostatni konstrukce a práce, bourZ-'ım' 208 952,41

997 - Přesun Sutě 8 126,31

998 ~ Přesun hmot 16 478,32

767 - Konstrukce Zámečnické 11 078,70

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za Stavbu 1) + 2) 674 292,47

Qłrana A 7 17



ROZPOČET

Stavba: P2020 Oprava LC Libnov, LC U Hřbitova

Objekt: 001 -» Oprava LC Libnov

Misto: LC Libnov Datum:

Objednatel: Lesy České republiky S.p., KŘ Karlovy Vary Projektant:
Zhotovitel: BÖGL a KRÝSL, 11.5., Renoirova 1051I2a, 152 00 Zpracovatel:

Ty . , ˇ .
PČ p Kod Popıs MJ Mnozstvı

Náklady z rozpočtu

à

121`

Z š

HSV v Práce a dodávky HSV
1 ~ Zemní práce

K `113108M1 zRoZrytí krytu z kamerılva bez zhutnění bez
ìžı'vičného pojiva m2 330'000

oprava výtlukù v km 0,000 v 0,000

250 250,000

Oprava výtlukù v krn 1,000 ˇ 1,100

20 20,000

Oprava výtlukú v km 1,200 ˇ 1,400

30 30,000

oprava výtlukù v km 1,650 - 1,750

30 30,000

Součel 330,000

K I1112120511211 Vylrhám' stávajících dřevěných Svodnic . m 50,0005

0 10'5 I 50,000`

Součet 50,000

Ođkopávky a prokopávky nezapaženě pro I V
K 122302201 silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 4 m3 ` 51300;

Vodtě-Žešm' rozměklèho krytu 115 V

(10“3'0,1)“5 15,000

Odtěžem' rozměklèho krytu Skládkovišlě vč.
nájezdù

20'8'0,2 32,000

((8*31/21'0,2"2 4,800

Součet 51,800

K zSèzììšı?:žžìfırž'ııf'rčixkšä'tzm m1
51,800 7 7 51.800

Součel 51,800

2 - Zakládání
K 275313611 Základové patky z betonu lř. C 16/20 V m3 1,000

závěr; ' ' """
((0,5°0,5'1)”3)*1 0,750

Značka

(0,5'0,5"1›^1 0,250

Součot 1,000

5 - Komunikace Polęmm' , ,
K 5647311“ žPodklad Z kameniva hrubého drceného vel. 32- z m2 z 2 450.000,

163 mm [l 100 mm vč. hutnění

doplnění krytu v km 0,900 › 1,000

Strana 5 z 12

10011017

Jan Oršula

J.cena [CZK]

5,54

88,631

155,10

177,26

4431.411ı

35,45ě

Cena celkem [CZK]

07/4 292,47

óóš 213,77
23 475,95

1 828,20

44315101

8 034,18

9182.07`y

4 431,48
4 431.48.

401 749,30V
86 852,501

41:1



28 K '564751111

Í31` K 564761111

30 K 564811112

29 K 564831111

122% K V56620111112

1 , K š597361121

100“3,5 350,000

doplnění krytu v km 1.100 - 1,200

100“3,'5 350,000

doplnění kn/tu v km 1,400 ~ 1,650

250'3,5 875,000

doplnění 111't v km 1,750 ~ 1,900

250'3,5 875,000

Součel 2 450,000

doplnění konstrukce HS

(10'3)"5 150,000

Součet 150,000

Podklad Z kamemva hrubého drceného vel. 32-
`v63 mm tl 200 mm vč. hutnění

Skládkovlště v km 0.000

(20"8) 100,000

((8”3)/2)'2 24,000

Součet 184,000

ìsâdtllatìšżíslerkodrte ŠDa 0 32mm t160 mm m2 6 834,000,

doplnění 1<rytu v km 0,000 - 1,900

1900'3,5 6 650,000

Skládkovlšté v km 0,000

120%) 160,000

((8'3)/2)^2 24,000

Součet 6 834,000

l:Ždäljatıìězrćìš'Swrkodrte ŠDa 0 63mm tl 100 mm m2 330'000

Oprava výìlukù v km 0,000 ~ 0,900

250 250,000

oprava výllukù v km 1,000 - 1,100

20 20,000

oprava výtlukü v km 1,200 ‹ 1,400

30 30,000

oprava výtluků v krn 1,650 ‹ 1,750

30 30.000

Součet 330,000

1Úprava krytu vyrovnáním profilu v příčném i
podélném směru Se Zhutněním

v km 0,900 - 1,000

100'3,5 350,000

v km 1,100 - 1,200

100^3,5 350.000

v krn 1,400 ~ 1,650

250'3,5 875,000

v krn1.750 - 1,900

250'35 875,000

Skládkovišlě v km 0,000 a v km 1,200

20"8+(18"3)/2)'2 184,000

30`6 180,000

Součet 2 814,000

ł'Svodníco Ocelová typ 120 kotvená do betonu m 50,000

např. Víaqua Forest

m2 134,000Í

m2 2814.000;

127,41Ĺ

170,01

22.1ógĚ

63.15`

11,08

1218.66

19111.501

31 392,24

151 441,410

20 839,50

31 179,12`

60 933,00;

gl



020:?

10×,

5

23

24

19g

z1ó

1 K 9141111111

1 M §401454450R

10”5

Součet

9 “ Ostatní konstrukce a prácë, bouľální
Montáž svislé dopravní Značky "Zákaz vjezdu

K 914111111 Vvšech motorových vozidel" 011 objímkami na kus
Sloupek

vč. demontáže a likvidace Stávající Značky

1

Součet

M 404441100 ì1111261110 svislá Zókazová 011 FëZn 700 mm I kus V

1

Součet

Montáž dodatkové tabulky vetiŘorsýÍirào 1 m2
objímkaml na Sloupky nebo konzoly

1

. kus

ÍCeduleı "Mimo vozidel LPSy ČR, S.p." kus

1

Soućet

ÍMontáž Sloupku dopravních Značek délky do 3,55
1m S betonovým Základem

1

K 914511111 kus

Součot

` M 404452250 sloupek Znflaao 'kus
1

Souček

' K 916991121 Ložo pro uložení svodnic Z betonu prostého m3

(0,5^0,4*51“10

Součet

Zřízení propuštku nebo Sjezdu z trub ocelových
do DN 400K 919541111

Výměna Hospójezđú
3-15
Součet

M 140332340 trubka øøøıøvá 011400 V m
3-6 vv ~z f V

Součet

Č“
V 1700 x '

Součet

Odstranění nánosu na krajnicích 11110 100 mm
vč. rozprostřeníK 1938909611

krajnice

(1900'0,25)^2

Stržení Středu

1900'0,75

Součet

K 7891341511? VČištění prropustku V k;

Vv km 0,350 7

1

Součet

K 061044111 :'B0uráni Základù z betonu proslreíl'rıšırw m3

závora V WW

((0,5'0,5“1)”3›~1
značka

Strana 7 z 12
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50,000

50,000

1 ,000

1,000
1,000
1,000

1 ,000

1,000`

1,000
1,000
1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

10.000
10,000

10,000

18.000

18,000

18,000

18,000

18,000

18,000

1 700.000

1 700,000

1 700,000

Z 375,000

950,000

1 425,000

2 375,000

1,000

1 ,000

1 .000

1,000;

0,750

1251,89

637,00

1 251,80

429,90 `

2 725,36:

823,10

2 437,31

166,18

3 500, 90

33,24

12,10

2 215,74Ť

2 839.00Í

208 952,41

1 251,89

637,00

1 251,89

429, 90

2 725,36

823,10

24 373,10

Z 991.24

63 016,20

56 508 ,00

28 951,25

2 215,74

Z 839,06 Íx
, o

U1“



(0.5'0.5“1)"1 0,250

E3; Soućet 1.000
Š _

25 K 9106008112 Bourání trubnı'ho propusmu do DN 400 m 18,000 1 163,26 20 938,08

3^6 18,000

,5, Søučeı 18,000

U 997 - Přesun Sutě 8 126,31
Švodorovné doprava 51,111 S naloženim a složením: `13 K 997000512 na skládku do 1 km 23,140 171,72 3 973.60

Připkatek k vodorovnému přemístění Suti na í` M K 997006519 Skládku ZKD ı km přes 1 km ł 462,300 0.11 '50,91

23,140120 462,800

Součet 462,800
V, ,ÍPoplatek Zá uložení Stavebního Směsného z l 1 V32 K f997013831 Lodpadu na Sktàdce (skládkovné) t 23,140 177,26 4 101,80:y

998 ~ Přesun hmot ` V 16 478,32
ı ŠPřesun hmot pro pozemní komunikace s krytemg m 53 K 998225111 iz kamene, munommkým betonovým nebo 1 487,215;y 11,08 16 I178,32

707 - Konstrukce Zámečnické 11 078,70
Demontáž + zpětná montáž závory (11. 5000mrn ` `

; 11 Í K 76799511611 vč. očíštění. červenobílého nátěru, opravy ks 1,000 11 078,70V 11 078,70
`Zamykáıní 1 ż

1 1,000

Součet 1,000

W i

A

zıı

,w u

`íiië

6a ,z; za
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KRYQ! LlST ROZPOCTU

Stavba: P2020 Oprava LC lnøv, LC U Hřbítçıva

0bjekt: 002 -› Oprava LC U Hřbitova - P2020

JKSO:
CCflCZ:

Místo: LC U Hřbitova
Datum: 18.01.2017

Objednatel:
IČ: 42190451

Lesy České republiky S.p., KŘ Karlovy Vary DlČ:

Zhotovitel:
lćz 26374919

BÖGL a KRÝSL, KS., Renøirovą 1051/2a. 152 00 Praha 5 DIČ; (126374919

Projektant:
IČ:
DIČ:

Zpracovalel:
lČ:

Jan Oršula
DlČ'.

Poznámka:

Náklady z rozpnčtu
251 707,53

Ostatní náklady
0,00

Cena bez DPH
251 '707,53

DPH základní 21,00% ze 251 707,53 52 858,58

snížená 15,00% Ze 0,00
0,00

Cena S DPH V CZK
304 565,11

\ Projektant ÉŽpracovatel

Datum a podpls: Razítko V 5 ÉQalum a pødpls: Razítko

i Objednavatel
ĹZhotovitel

Datum a podpis: Razítko i ìrDaturn a podpis: Razítko

Ěíšëxčlgll

>.n

Strana 9 Z 12
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ŘEKAPITULACE ROZPQČLTU

P2020 Oprava LC lnov, LC U Hřbltova
Stavba:

Objekt: 002 fl Oprava LC U Hřbitova -= P2020

Misto: LC U Hřbitova Datum“. 18.01.2017

Objednatel'. Leay České republiky S.p., KŘ Karlovy Vary iektanì:

Zhotovitel: BÖGL a KRÝSL, ks., Renoirova 1051/2a, 152 00 Zpracovatel: Jan Oršula

Kód ‹ Popis
Cena celkem [CZK]

1) Náklady 'Z rozpočtu
251 707,53

l HSV - Práce a dodávky Hsv 251 707,53

1 - Zemní práce
27 619,77

Ě Z - Zakládání
2 769,“

ˇ 5 - Komunikace pozemní
188 150,81

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání
25 940,68

I 998 - Křesun hmot
7 226,59

i

2) Ostatní náklady
0,00

i,
251 '707,53

Celkové náklady Za Stavbu 1) + 2)



Stavba:

Objekt:

Místo:

Objednatel:
Zhotovitel:

ˇTy
PC Kód

1 P

RÖZPOČET

P2020 Oprava LC Libnov, LC, U Hřbitova

002 - Úprava LC LJ Hřbitova - P2020

LC U Hřbitova Datum:

Lesy České republiky 8.0., KŘ Karlovy Vary Projektant:
BÖQL a KRÝSL, 14.5., Rerıoirova 1051/2a, 152 00 Zpracovatel:

Popis MJ Množství

Náklady z mzpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
1 « Zemní práce,

7 K 122202202

Z K 162301101

` 3 K V171203111

2,- Zakládání
y 9 K 275313611

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro

3Vodorovné přemístění dc 500 m

ŠUlOžení a hrubé rozhmutí výkopku ber:V
,Zhutnění v rovině a ve Svahu do 1:5

m3 : 30.3501x
ìsilnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3

Odtěženl rozměklého kryw HS v km 0,400; V
n ñfln
(10'3”O,1)^3 9,000

vyhybna v km 0,300

5^3'0,1 1,500

((3“2,5/2r2›^0,ı 0,750

Obratiště na k.ı'ı.

(22121 /2)'0,1 23,100

Souček 34,350

výkopku/Sypanlny z horniny tř. 1 až 4 m3 114'350

120/1,5 80,000

34,350 34,350

Součet 114,350

= m3 I 114,350

krajnlce + střed + vyhybna + HS

114,350 114,350
Sønčeı 114,350

Základnvè parkyzhøiønu ıř. c 10/20"V 1113 Š 0.500
Značky V w V í

(0,5“0,5-1y~2 0,500
Søučer 0,500

5 - Komunikace pozremni

z 4 K z564731111

V 8 K 504751111

rndkıfld z Kflmønwa hmhèhø drćenèhn Švehřzz-

ÁPødklad Z kameniva hrubého drceněho vÉI. 372írš 2
163 mm tl 150 mm vč, hulnění m

m2 1 993 ,500
`03 mm tl 100 mm vč. hutněrıí

doplnění krytu í W A

580“3 1 740,000

doplnění konstrukce vyhybrıy vč. nájezdů v km
0,300

5'3 15,000

((2,5”3)l2)`2 7,500

doplnění konstrukce obratiště

(21*22/2) 231,000

Součet 1 993,500

90.000E

18.01.2017

Jan Oršula

J.cerıa [CZK]

66,47

44,31

177.20

5 539,35

35,45

127,411

Cena celkem [CZK]

251 707,53

251 707,53
2.7 619,77

2 283,24

S 066,85`

20 269,68

2709,08
2 769,613Ĺ

188 150,81
70 000,58x

M i

11 466,90



` Doplnění konsxrukce HS

(10'3)'3
90,000

Součet
90,000

5 K '564811112 igfäěìę Ze štëmmé O'nmm u w mm ˇČ' 1x12 1 093,500 53.18 101x 014,33

doplnění krytu W N u

580'3
1 740,000

doplnění obıˇatlště

(21'22/2)
231,000

doplnění konstrukce Vyhybny vč. nájeıdù v km

0,300

'T3
15,000

((2,5'31/2yz 7,500

Součet 1 993,500

9 2 Ostatní konstrukce a práce~bourání V ˇ 2,5 940,68

y`Momáž Svislé dopravní značky "Zákaz vjęzdu
`

10 K 914111111 všech motorových vozídeľ' H11 objímkami na ` kus - 2,000; 1 251.89 2 '503.78`

"Sloupek z - x

2
2.000

Součet 2,000

` 11 M `61044141100 `Značka 51/1510 zúkazová 811 Flı 700 mm kus 'V 2,000: 637,00 1 274.00

z ' ` " 5000
Soućet 2,000

12 ›‹ žsšzšřżffzšžšíıšìàżľıtšøˇzìíäzšt;d“ " m2 ` 1 2222 2 1 22272
Součet 2,000

` 13 M `4041454215“ Cedule "Mimo Vozidel Lesy ČR, 5.1)." l kus 2,000Ě 4251,90V 859,80

` 2 “ kzìflvfl'
Součet

2,000 l

14 K 014511111 QQŠ'Š'ÁŠÍSVŰ: 25,333? mm délky d° 3'511 1105 = 2,000Ě 2 725,36 V5 450,72x

z " " ž.0ł›0
Součet 2,000

15 M 404452250 Sloupek Zn - 300 kus í N ž,000 823,10 1 646,20V

2 W ř N 02,000.

Součel 2,000

` ` K 9389096“ ˇ'ęäătıfnarnıění nánosu nastředu a kfajnlcloh tl do miz) Z i 960,000 12,19: M 702'40

Stržem' Středu ł k

580`1
580,000

krajnice v km 0,200 - 0,580 vč. náletu

(380*0,5)'2
380,000

Souček 960,000

v 998 f Přesun hmot W (V W ` 7 226,59

6 K "998225111 LPřesun hmot pro pozen'ıni komunllymce S krytemš 652 219: H 082 7 226 59

` ` Z kamene, monolìtlckym belonovym nebo ' V ' 1 ' ,

Důležité: Musí být pøužit štërk z čedłcˇe z důvodu, že cesta je zahrnuta do kompletní studie obnovy pietního místa zajateckého tábora z 1. Světové vál
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