
R E A L I Z A Č N Í S M L O U V A O D Í L O Č . 2021/0908/ODaS

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen
„občanský zákoník“), ve znění pozdějších předpisů

I.
Smluvní strany
Objednatel: Statutární město Kladno

se sídlem: 44, 272 52 Kladno
zastoupené ve věcech smluvních:
zastoupené ve věcech technických:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
č. ú.:
(dále jen „objednatel“)
Zhotovitel: STRABAG a.s.

Zapsáno v OR, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634
se sídlem: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice zastoupený
ve věcech smluvních: zástupce Eva Klufová, ekonomický vedoucí oblasti

zástupce David Müller, vedoucí odd. přípravy a

ve věcech technických:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
č. ú.:
Kontaktní osoba:
Email:
Telefon:
(vedoucí účastník)a AVE Kladno s.r.o.

Zapsáno v OR, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka
48250se sídlem: Dubská 793, 272 03 Kladno-Dubí
zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Šárkou Bukovskou, jednatelem

Ing. Radkem Krumlem, jednatelem
IČ: 25085221
DIČ: CZ25085221
(dále jen „zhotovitel“)



II. 

Předmět smlouvy 

 

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, které je předmětem této Realizační smlouvy (dále jen „smlouvy“). 

2. Předmětem této smlouvy jsou „Rekonstrukce komunikací Kladno – Sítná  ( ulice Ostravská, Plzeňská, Ústecká“ (dále jen „dílo“). Bližší specifikace díla  je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy 

3. Zhotovitel se zavazuje postupovat při realizaci díla v souladu se všemi podmínkami vyplývajících ze zadávacích podmínek veřejné zakázky „Běžná a souvislá údržba 
pozemních komunikací na území Statutárního města Kladna“, ev. č. 634876, (dále jen „Veřejná zakázka“) zadávané v užším řízení dle § 28 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), v souladu 

s podmínkami sjednanými Rámcovou smlouvou a v souladu s dokumenty předanými objednatelem zhotoviteli. 
 Mimo všechny definované činnosti jsou součástí předmětu díla: 
• veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou), 
• zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 
• projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, 
• zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemisťování a následné odstranění, 
• zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů), 
• zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení 

s případným odstraněním uvedených závad, 
• zajištění všech ostatních 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  
• zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, 
• odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, 
• uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.), 
• zhotovení podrobného harmonogramu postupu prací a jeho pravidelná měsíční aktualizace v elektronické podobě ve vhodně zvoleném programu 

 

4. Předmět díla bude proveden dle předloženého položkového rozpočtu – oceněného výkazu výměr od zhotovitele, který je v Přílohou č. 1 této Smlouvy a je její nedílnou součástí. 
 

 

 

   



5. Zhotovitel se zavazuje, že položkový rozpočet uvedený v Příloze č. 1 této smlouvy obsahuje všechny položky, které byly uvedeny ve výkazu výměr v Rámcové smlouvě. Pokud by v položkovém rozpočtu některé položky z výkazu výměr zahrnuty nebyly, zhotovitel je povinen provést tyto práce bez nároku na odměnu. V tomto případě se nebude jednat o vícepráce.  
 

6. Veškeré věci, které jsou potřebné k plnění díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud není 
v této smlouvě výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.   

 

7. Součástí předmětu plnění jsou i práce blíže nespecifikované, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla, a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem uchazeč měl nebo mohl vědět. Náklady na provedení uvedených součástí díla jsou zahrnuty do ceny za dílo, uvedené v článku III. této smlouvy. 
 

III. 

Cena za dílo 

1. Cena za dílo je stanovena jako cena pevná a nejvýše přípustná za plnění specifikovaného předmětu díla a zahrnuje veškeré náklady spojené se splněním předmětu díla v rozsahu článku II. Předmět smlouvy takto: 
 

Cena bez DPH:  4 679 340,91,- Kč  Výše DPH: 21% 

DPH:  982 661,59 Kč  

Cena včetně DPH: 5 662 002,50 Kč 

[slovy:  pět milionů šest set šedesát dva tisíc dva korun českých padesát haléřů] 

 DPH je stanoveno ve výši a sazbě dle příslušného právního předpisu, platného v době 
podpisu této smlouvy. 

 

2. Podmínky překročení nabídkové ceny a snížení nabídkové ceny Nabídkovou cenu bude možné překročit pouze v souvislosti se změnou daňových právních předpisů týkajících se DPH, a to nejvýše o částku odpovídající této legislativní změně. Změnu ceny bude zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli a důvod změny doložit. Nově určená cena bude předmětem dodatku této smlouvy a bude řešena 
v souladu se ZVZ. 

3. V případě změny ceny díla z důvodů víceprací, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu a požadovaných ze strany objednatele, bude cena víceprací  určena dle aktuálního ceníku ÚRS Praha a kalkulačního vzorce zhotovitele v nabídce. Takovéto vícepráce budou řešeny v souladu se ZVZ. 

4. Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového rozpočtu v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií nebo materiálů odsouhlasených objednatelem a v ostatních případech specifikovaných zápisem ve stavebním deníku. 
 

 



 

IV.  

Doba a místo plnění 
 

1. Za předpokladu včasného a řádného splnění součinnosti objednatele podle článku VIII. této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést dílo v termínech: 
 

a) Zahájení plnění:     do 3 dnů od předání staveniště  

b) Termín dokončení plnění díla:   (Dle Přílohy č. 4 Rámcové smlouvy) c) Termín odstranění zařízení a vyklizení staveniště:  do 5 dnů od předání díla 

 

2. Harmonogram realizace díla je Přílohou č. 2 této smlouvy a je její nedílnou součástí. Tímto není dotčena možnost dohody obou stran na jiném smluvním harmonogramu. Zhotovitel je povinen postupovat bezvýjimečně dle tohoto Harmonogramu – změnu Harmonogramu je možné provést pouze s předchozím souhlasem objednatele a TDS, 
v opačném případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu dle čl. VII. 
odst. 8 této smlouvy. 

 

3. Dodržení termínů je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele dohodnutého touto smlouvou. Po dobu prodlení objednatele s poskytováním spolupůsobení nebo po dobu trvání překážek neležících na straně zhotovitele není zhotovitel v prodlení se splněním povinnosti předat předmět plnění dle této smlouvy. 
 

4. Místem plnění je Statutární město Kladno  

 

V.  

Platební a obchodní podmínky 

 

1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohy. 
2. Smluvní strany se dohodly na tom, že řádně vystavený daňový doklad je splatný ve lhůtě 

60 dnů ode dne data doručení faktury zhotovitelem objednateli. V pochybnostech se má za to, že faktura byla objednateli doručena třetí pracovní den po odeslání doporučeným dopisem na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. 
3. Cena díla bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen „faktura“) vystavených zhotovitelem 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví a dle daňových předpisů. V případě, že faktura nebude obsahovat potřebné náležitosti nebo bude obsahovat chybné či neúplné údaje, je objednatel oprávněn ji 

vrátit zhotoviteli k opravě či doplnění. Po vrácení faktury nové či opravené počíná běžet nová lhůta splatnosti. 
4. Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu ustanovení § 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 povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

 

 



 

VI. 

Záruka za jakost 

 

1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost v délce 60 měsíců. Vyjma případů havarijní situace, kde se tímto sjednává záruka za jakost dle způsobu a technického řešení havarijní situace v délce ................. . 
2. Záruční lhůta začíná běžet ode dne předání a převzetí celého díla nebo jeho části (celku) objednatelem bez vad a nedodělků.  
3. Záruka za jakost se nevztahuje vedle případů stanovených zákonem na předměty obvyklého používání, jejichž oprava a výměna spadá do rozsahu řádné údržby, na vady způsobené nesprávným použitím či nesprávnou údržbou jakož i neodborným zásahem třetích osob nezávisle na vůli zhotovitele. 
4. V případě, že se na předmětu díla v průběhu záruční lhůty projeví vada, oznámí tuto skutečnost objednatel zhotoviteli písemně bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. 

V tomto oznámení musí být uvedeno, o jakou vadu předmětu díla se jedná, jak se vada projevuje případně další informace podstatné pro posouzení vady. Oznámení o vadě je považováno za výzvu k jejímu odstranění, neuplatňuje-li objednatel v tomto oznámení jiný nárok. 
5. Zhotovitel se zavazuje k nástupu na odstranění záručních vad nejpozději do 72 hodin 

od chvíle převzetí písemné reklamace zaslané faxem nebo e-mailem nebo datovou schránkou. V případě vzniku vady ohrožující bezpečnost nebo provoz stavebního díla nebo v případě havárijní situace, je zhotovitel povinen nastoupit k odstraňování reklamované vady do 60 minut od jejího uplatnění. 
6. Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu v termínu písemně dohodnutém 

s objednatelem, který bude stanoven s ohledem na povahu a rozsah reklamované vady. 
7. Zhotovitel je povinen v záruční době odstranit i vady, které jsou sporné z titulu své odpovědnosti. V takovém případě se vzájemné vypořádání mezi smluvními stranami uskuteční následně dle dohody. 
8. V případě, že se dle zhotovitele nejedná o záruční vadu, oznámí to neprodleně objednateli písemnou formou nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení oznámení. Zda se jedná o záruční vadu, bude poté zjištěno znaleckým posudkem provedeným nezávislým znalcem. Pokud si zajištění znaleckého posudku nevyhradí objednatel, zajistí jej zhotovitel.  9. Jestliže bude znaleckým posudkem zjištěno, že se jedná o záruční vadu, nese náklady na jeho vyhotovení zhotovitel a zahájí odstraňování vady do 3 pracovních dnů od jeho 

doručení. Nejedná-li se dle znaleckého posudku o záruční vadu, hradí jeho vyhotovení objednatel. Tímto není dotčeno právo kterékoli ze smluvních stran obrátit se na příslušný soud. 
 

 

 

 



 

VII. 

Smluvní pokuty 

 

1. V případě, že zhotovitel nepřevezme od objednatele staveniště ve lhůtě do 3 kalendářních dnů od podpisu této smlouvy nebo písemného vyzvání objednatele, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý i započatý den 
prodlení.  

2. V případě, že je zhotovitel v prodlení se splněním termínu předání díla ve smluveném čase a rozsahu, zavazuje se zaplatit objednateli dle jeho vyúčtování smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý i započatý den prodlení.  
3. Z důvodu prodlení s termínem nástupu na odstranění havarijní situace je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč za každou i započatou hodinu. 
4. Z důvodu prodlení s termínem nástupu na odstranění vad v záruční době je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každou vadu a započatý den prodlení. 
5. Z důvodu nedodržení termínu odstranění reklamované vady díla v termínu dohodnutém s objednatelem je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 

0,05% z ceny díla za každou reklamovanou vadu a započatý den prodlení. 
6. Při prodlení s úhradou peněžitého plnění dle této smlouvy je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den 

prodlení.  

7. Z důvodu nedodržení doby vyklizení staveniště nebo odstranění zařízení staveniště dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% 

z ceny díla za každý den prodlení. 
8. Nebude-li stavební deník nepřetržitě k dispozici na staveništi, sjednává se smluvní pokuta ve výši 0,05% z ceny díla za každý den a případ. 9. V případě, že zhotovitel změní Harmonogram realizace díla bez předchozího souhlasu objednatele a bude realizovat dílo dle změněného Harmonogramu, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý den, který znamená prodlení vůči původnímu Harmonogramu. 

10. Sjednání smluvní pokuty nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za vzniklou škodu a zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody. 
11. Objednatel nepřipouští jakoukoliv limitaci prokázaných škod, které vzniknou 

v souvislosti s tímto dílem ani žádné omezení sankcí nebo smluvních pokut. 
12. Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě 14 dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí 

smluvní pokutu, započíst pohledávku na zaplacení smluvní pokuty proti pohledávkám zhotovitele vůči objednateli. 
 

 

 

 



VIII.
Součinnost

1. Objednatel se zavazuje, že při zhotovování díla bude v dohodnutém rozsahu
spolupracovat a určí odpovědného zástupce objednatele pro komunikaci se
zhotovitelem. Dále se objednatel zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za jeho
zhotovení dohodnutou cenu. Dílo je provedeno, je-li řádně dokončeno a předáno. Dílo
je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.

2. Objednatel se zavazuje, že pokud bude mít k dispozici, tak na vyzvání zhotovitele mu
bez zbytečných odkladů poskytne další vyjádření, stanoviska, informace, případně
doplnění podkladů, jejichž potřeba vznikne v průběhu zpracování díla a z této smlouvy
nebo z povahy věci nevyplývá, že zhotovitel je povinen si je opatřit sám.

3. Objednatel je povinen do 3 pracovních dnů po obdržení každého, pro provádění díla
významného, rozhodnutí a stanoviska příslušných orgánů, takové rozhodnutí či
stanovisko předat zhotoviteli. Totéž je povinen zhotovitel vůči objednateli.

IX.
Podzhotovitel (subdodavatel)

1. Zhotovitel provede dílo osobně, nevyplývá-li z této smlouvy provádění díla
podzhotovitelem.

2. Pojem podzhotovitel a subdodavatel je pro účely této smlouvy totožný.
3. Při předání a převzetí staveniště budou podzhotovitelé (podzhotovitel) potvrzeni ve

stavebním deníku. V případě změny podzhotovitelů, a to jak toho prostřednictvím
kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, tak i toho,
prostřednictvím kterého zhotovitel kvalifikaci neprokazoval, musí být tato skutečnost
písemně odsouhlasena objednatelem, následně bude tato skutečnost uvedena i ve
stavebním deníku.

X.
Oprávněné osoby

1. Osobou
Za objednatele:
Za zhotovitele:

2. Osobou
Za objednatele:
Za zhotovitele:

3. Osobou
Za objednatele:
Za zhotovitele:



4. Zhotovitel je prací ke kontrole
technickémudozoru stavebníka. Osobu vykonávající technický dozor stavebníka
objednatel oznámí nejpozději při předání a převzetí staveniště, včetně všech
kontaktů.

5. 1 zákona

XI.
Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského
zákoníku.

2. Objednatel nepožaduje po zhotoviteli poskytnutí stálých prostor pro osoby
vykonávající funkci technického a autorského dozoru či pro ostatní osoby
objednatele. Zhotovitel je však povinen zajistit osobám objednatele a osobám
vykonávajícím funkci technického a autorského dozoru prostory a zařízení nezbytné
pro výkon jejich funkce při realizaci díla a to například v kanceláři stavbyvedoucího
na staveništi.

3. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré změny a rozdíly projektové
dokumentace pro provedení stavby oproti projektové dokumentaci uvedené
v článku II. této Smlouvy.

4. Pro účely interpretace smluvních podmínek je priorita dokumentů následující:
a) Realizační smlouva o dílo
b) Rámcová smlouva
c) Zadávací podmínky k Veřejné zakázce

5. Vztahy neupravené touto smlouvou se řídí občanským zákoníkem v platném znění.
6. Veškeré změny této smlouvy je možné provést pouze formou číslovaných písemných

dodatků.
7. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí,

tato je výrazem jejich vážné, svobodné, určité a srozumitelné vůle, není uzavřena
v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek a toto stvrzují svými vlastnoručními
podpisy.

8. Tato smlouva je vyhotovena v jednom elektronickém originále.
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9. Tato smlouva má následující přílohy, které jsou její nedílnou součástí:-
Příloha č. 1: Specifikace díla a oceněný výkaz výměr konkrétní zakázky-
Příloha č. 2: Harmonogram realizace

Kladno dne elektronické podpisu

Za objednatele: elektronicky podepsáno
Statutární město Kladno Mgr. Milan Volf

primátor

Digitálně

Eva podepsal Eva

V Praze dne dle elektronického podpisu

Za zhotovitele:
+…02…'00..'

STRABAG a.s. a AVE Kladno s.r.o. Eva Klufová
jako účastníky společnosti Strabag, AVE: Údržba komunikací Kladno vedoucí účastník
podepisuje dle dodatku č. 1, čl. II, bodu 2.1. písm. d) ke smlouvě elektronicky podepsáno
o společnosti ze dne 10. 6. 2016 vedoucí účastník STRABAG a.s. Digitálně podepsal

David
Vedoucí účastník
Elektronicky podepsáno
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zadaní s výkazem vymer
stavba: oprava povrchů v ul. Piz&ňská, Ostravska a ůsetcka, Kladno
Objekt:

O&jEdpató: Statutami mésto Kladko
ZhototrtlEl: loracovsl:
Mleto: Kladno Datim: 13l7. 2D21

Množstel Jednahodí ctnáe. KCN KHpdcfty PC-ptS MJ celkem zadaní Ccfeoid cena zadarf

?CtastraninimMnvjtfi vrstevYtzortntn Boulily vrstvy 4cm,
včetnt atissenlpowdiu, doftaurSnl neddrnsiavanych ploch,
racíer! odvozu na sládku a ulidřovnéhc "'do 5DDm2-

45 D011 2 Wina DdrtBa;. m2 212,400 142,00 30 160,30
Asr. chodnu; h. 5tm
2í'72+3,2I2'E*10'2,1 212,400

?OostranemmMovjtfi vrstevYtzortntn Boulily vrstvy
10cm, vteflní oíJStenl povrchu, doto-rtnl neocfrtEovanjcti
p ccn rz cleni oůhcd ha :k ad*u a sp áaksvréhc - {nad

S 031 5 500 m2 - souvislí m2 1 644r5O0 153,33 325 571,00
vczdrta, pftetíp. primfifna ta. Asnnu^d' vrstev I2cm

?OsfraňWĚ.ZEMOO+rE+fl-E 700,000

10+eMřH)rnr|Hr2 *4,500
aouiel 1 SS4J5QB

?costranem as&iivjti vrstev ttoovanm za saldy PaíM 1 cm
aGiianty vrstvy, vřetni cí Stenl povrchu. BctcLter l

reoďrtzcvanjeli ptoch, na oděni, odvezu na sfcldffiu a
S 331 44 itdraiMttlu - (nad 5CC m2 - souvislá údržba i m2 3.329050 32,00 106 52300

?WTHmfca, pfledp. prurnsma ta. asrsřiditfiJ! vrstnr I2cm
?05JnrH'S*4*i;Ě2S,1C0+7,5*8:,5!‘2 1400.000
"PteEflaB"ť415’43.+4"11[H-&,47*4[7T71I25'2JT! 1 Wfím
Oouírt 3 329053
?costranini as&tivjti vrstev Yteovanm za saldy Paílf 1 cm
tJpuíTfcy vrstvy, vlétni cč Sliní povrchu, PcbCLFšr 1

rwdYÉZEvanjeti ptoch, nařo&nl, odvezu na sfeJAjfeu a
45 331 25 skiadscvniha - (do 30E m2 - bížna ímr&a; m2 212,400 35,00 7 434.00

AsT. chodnk; U 5tm
22'72+3,22,E*1D'2,1 212,400

?Costranini vrstev se smísí stmelených cementem do
dcuSflíy 'vrstvy IDcm, sfetníS natožanl, odvozu vyrtwurantlw

1111 0011 74 materiálu, EkJidkEnritfyo m2 234,300 435,00 102 13150
10cm

212,4 212,400
o adice vchodů

22500
floitet 234,300
?Costranini nestmetenyer poct.bdinl wstevdd Boufcřlry vrstvy
lOcm, víemi noloterri, dovozuvybouráneta maňertSu,

3 003 24 stctídícvnihíi m2 7342=0 315,33 153 53400
3Q-n: pfedpoWati 10% plochy vozovky

?,1"1864,5'*3 43í9rí=0
chodník, píe®. pnjmíma I.IEcm
212,4+225 234,303
floitet 7342=0
?CflEtranini nestmelených pcct acm vrstev, vteftaft natažený
wfrexu vybojaniBa malediii, Eřáckovrenoza kalných

5 DO 11 42 dalilch Ecm BouSfky vrstvy m2 234,300 34,00 19 731,30
clwdhlfc, předp. pnjmíma l.lScm
212,4+22,5 234.300
Vymam otHubmtnocvjth, chodníkových S-lE-iDC, vCdii

9 331 54 výbojrinl cle, natelenl. odvezu :ut* a JUSdkcvntho bm 130J533 55,DO 8 53000
choon*.

72+3"8'2+1 D 130JEB
Vymini obrub OP3, vieht vybouráni tažs, nataženi odvozu

47 DOK 55 ?suti a e( áaí ovríhc bm S2J55Q 37,00 7 354,00
72+1D 32050

Strana 1 z 4
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zadaní s výkazem vymer
Stavba: Oprava povrcht v ul. Pimfiska, Ostravana a Ússtctta, Kladna
on-jeirt:

ODjedrabe: Slotami mašle Kladna
ZhatovtlEl: Zaracoval:
Mlslo: Kladro Catun: 11 2D21

Množství Jednirtfcovi cenat. KCN Kodpocfsy Pcpts MJ celkem zadir.i Geková cena zadírt

?dhopAvfcy rczapaierě pro silnice v hcír nich :fidy 4, vtehnř
1? 331 57 r-actorl výícpfcu, odrcij na skládej a afcHdtooímfitia ml 79258 353,33 68 116,58

VEZPVfcy

D.riSSJ.E^Q.J 48,515
Doltiení na úrowh zerml pláni cbodríku; pnSm. ti. 1Dcm
'í12lA+22,5:-,D.1'1l2? 29,361

aotJitl 79,258
Hloubeni rých pra ohnity včeré roícíenl vytepku, odvozu na

7 331 45 sk^tfeu a sUidkamné-Snc bm 212000 T7.DD 16 32400
saocve obruby cňiulnin
1-20+13 130000
slHčr.1 cfcniby

72+1D 52 000
________________________ ftuM_______________________________________________________.______217JTT1_________________________________________

2|M1I 115 |jpfava p^ini se zhutninim vhomlnf dotfMy4 |m2 | 4€flJ0f75| 23,Do| 10 561,7l|

sanace vciaríy
1SS4J5TM 166,450
chodri.
?|212li+22,E|.'1,2E 281,625
Součet 460,075
Obruba beóorovi silniční 1 ?25.1100 do beóoopviha Eole bc

13 331 48 běhánu esass bm 82000 517.33 50 55400
72+10 82000
Obruba beóorovi zafrednlSEDtltB tfc teteneviha ože da

15 ?01 67 behcrvjClílSs bm 130000 -53,33 60 57000
Petládn, vfietnfi dodimlmalerUfci, dopravy a zásypu -

15 331 71 zámková daí&a H. 6 cm ml 215,400 375.DD 80 77500
chodr*.
2'72*3,211'B+10'2,1 215,400
Podkladní vrstvy bs- teftodH ĚDA. BouSfky E cm seli ??1 58 zhutněním ml 181,850 51,011 15 85620
pfedp. 1 3% ptactvy raxcrty
1664.5'Q,1 166,450
chcdnífc; y. IScm ipcjezd iřnnl ůarítyi
215,4 215,400
Součet 361,850
Focftladnl vrstvy ze- HárcoarS ŽDA. ttoulfky 1C cm se

13 331 46 zhutněním ml 1 261OKO 11i,D3 141 867,70
p<cdp. 13% platiny raunky
Q,1"1E64IS"2 112,800

chodnric: y. 2Sem ipcjezd tfrlíiarltyi
2l?A'2, 430,800
Sanace afctvml zftnywrnifcy; pre^, 10% palchyv t 30cm

? ,1,1664,5'3 459,150

Součet 1 261J350
Podkladní vrstvy-z rjchEecJmoucIha bělánu duiDty vrstvy IQ

15 ??1 61 cm se znjremm - [KSO ml 166,450 .2D5.DD 34 288,70
plochy vozevky
1^6,45 166,450

Podkladní vrstvy z r^chEeíJmcuclhd bělánu za kažny dělil 1

2S ?01 82 cm butiky vrstvy se zhutninlm - KEC ml 112,800 T7.D0 25 61110
plochy voztvky
1BS.45”! ,112,800

29 331 8 ACL1S dcuSOsy vrstvy Ecm - ihůd 500 n2- souvislá ůdTínal ml 1878,500 317,33 11228 >01,50

Strana 2 z i
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zadaní s výkazem vymer
Slavte: oprava povrcr i. v u i. piza-íisKa, Ostravana a Ůsstcka. K adno
Ob-jeKt:

ODjedrals: OrstJlanl netto Kladno
ZhatovtlEl: Zaradoval:
Mtelo: Kladro Datun: 117. 2D21

Množství Jednotková cenac. KGN Kod pdnfty Pcpfc MJ celkem zadirl Celková cena zadání

vnunfca, AGP 15+, tl. 7cm
"Ossra^Ji'6,2?‘1m-^7nE-^ů ?E^ 112E 1 820JCOQ

'PzenshaM.S^S+i-l 11MW+ar7]Gr2 964.ECO
-(HdflBS 1 095JCO0
Souflct: 3 379 .ECO
ACL1Ě za fcafirj1da Sl lem Hauačhy - :naa EDO m2 - ssLMsa

21 D01 26 úrfríbai ml 7 759?00 59,00 535 371,00

vczadca, AGP 1S+, tl. Tem
"Otí^av^?l:62?^,100+7'5+6'5-M12B?”2 3 640.000
rPzjeH=U,l41E,42+4,11D+€'47^f7^>,2)"23"2 1 929,KQ
iktau-iiEn 2 19QJCOO

Stouiflet: 7 753.KO

25 DC1 6 AK311 HDUĚncy vrstvy itn - man ECC m2 - soudsa jdUa1 m2 3 S79,ECQ 255,00 11C43 535rEO
vcBovfca, AGO I11-*i-,.tl.5fcm
?OsiravshďĚ.ÍE^IQ-O+T^E+fl^E-MIZn 1 S2DJCICD

?PMlH,l,SMW11B+6'Jl?+i;.7Vl.2V2 964.5ÍQ

?Cdeni'1335 laasjaaa
aaiítí í íTJím
ACQ11 za c sždý calíj lem lodm - (rad ECOni -wvtaU

20 001 21 ml 3 579,500 7i.ua 273444.50
vcEvfca,.AGO I11-*i-,.ItIl.55cm
"OstmsUTIS.2E'10G+-7'E+fl 'E+? 112C 1 520.000

1WWtflT7]G)f2 364,ECO
UUkUTI <195 1OKJCCO
OdJítl 3 S79.5CO

3pofcrvaci pesí ( asfa j emulzi v nnnishl G,Ekg.im2
27 oai 7 [odfnfczovane wnrhQrt ? íiwd 5DD ml-souvislíiiaržna; m2 .3 379,500 22,DO 55 349,00

'03lniVlfcťEr2E*1D0+7'5*ar5*112D 1 520,H0
?naMHjW11 wwirws 964,ECO

?ijdraa'1D95 1 &K.KO
Sam 3 379 .ECO
riDratnl poslfih. rnodílkovanou emulzi v množství Q.3SD/m2;i ?

22 DC1 25 »;nad 5DD m2 - souvislí ucržta ? ml 165,450 23,00 3 525,35
OodivSa a pckísua aeomrtře z pcljprop/w j s aecrleicini

33 D01 87 rin E0 fcN-lm ml 166,450 203,00 33 789,35
sanace iraoirtsy
166,45 166,450

Rozprostřeni ornfce H vrstvy úc 200 mm pl do ECO m2 v rwrinř
30 001 123 neto ve svahu do 1:E m2 65JXO 332,00 21 5SOJCO

wrtnnl [pravyza otrubou
130'O.E 65JXO

2aio2eni partcovíloci Tivniku výse-vern plochy do 1000 pi2 v
31 001 124 nnrtiií a ve wahu da 1 l2 ml 55JOEOO -1,03 2 665.00
32 001 125 EXxMita c-svo s-í-: travní patoví hg 1,300 105,00 219,70

65'0,02 1,3C0
Zhotoveni neví ulOrilvpust, vtetr*napojeni na k-araizac v

paaMMAtih stavetmlcři úprav oc hloubky 2 m a dtesy
ifl D01 118 napečeni do 3m ks 3 GGO 25 355,00 76 056ÍO
39 001 113 VýStcvi úprava icupite s neužili- noví amfory ha 3JOCO 2 115,DO 6345JDD

Výžícva úprava lltncvĚ anrarxvmaní jachty íanalzare ?:

35 001 117 pojžel" nrrt airvafcrj- (rím + pcfctapi ha 1 oco 9 453,00 8489.00
VýStcví úprava -arrnahiTY neVjjil jachty kana zace spojžJtl-

37 001 112 pj#Ddnl an-valury íram + poklopí ks 2 CCO 5 057,00 10 194.CO

Strana J z +
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zadaní s výkazem vymer
.Stavba: Oprava povnchL v ul. Pliafiska, OsrravakJ a Úsarcka. Kladna
OtHekt:

ODjedrale: ::3(j1anl ntel: <l5dro
ZhaHovtlE-: Zpracoval:
Mleto: Kladro Datim:

Množství Jednotková cenaa. KGN RM pclcEsy Popů MJ celkem zadaní Celková cena zadari

VyiícviOprava 'JItni vpusti s usazenin ro>ě IHnové
35 ?01 111 armatury irim-*fnfHi - úprava oc ho fc*y 0,5 n 1: 4,000 13 175,33 40 7104-00
A2 ?01 43 ftrrW asfeítevých krytu ůc tiauŠtíty vrstvy 10cm bm 55,250 133,00 11 335,25

6.25+6+5+12i-24i^+1.2+14 B5«25H
Zilw-sza horka aplkovarou mwiflsovanou tnvy

41 ?01 31 hmotou, Sllfta 2Emm, hloučky 25 mm 1m 55,250 14.9,00 12 702 ZE-

Cehein 4 679 340,91
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ČASOVÝ HARMONOGRAM REALIZACE VÝSTAVBY
Stavba: „Rekonstrukce komunikací Kladno-Sítná (ulice Ostravská,
Plzeňská, Ústecká)i:

Zahájení práci: 3 dnů od předání stavenisté
Dokončení prací: 12D kalendářních dnů od zahájení prací

Dcba trvání ve

dnech
Předáni staveniště 1

Stavební práce 120

? 10 120

Ve Vinařících dne 5.8.202J

Za zhotovitele:
STRABAG a.s. a AVE Kladno s.r.o.
jako účastníky společnosti Strabag, AVE: údržba komunikaci Kladno
podepisuje dle dodalku č. '. či. II, bodu 2.1. písm. d ? ke smlouvě
o společnosti ze dne 1C. 6. 201 S vedoucí účastník STRABAG a.s.

Vedouci účastník:
Eva Klufová

David MúHer
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ČASOVÝ HARMONOGRAM REALIZACE VÝSTAVBY
Stavba: „Rekonstrukce komunikací Kladno-Sítná (ulice Ostravská, 
Plzeňská, Ústecká)i:

Zahájení práci: 3 dnů od předání stavenisté 
Dokončení prací: 12D kalendářních dnů od zahájení prací

Dcba trvání ve

dnech

Předáni staveniště 1

Stavební práce 120

□ 10 120

Ve Vinařících dne 5.8.202J 

Za zhotovitele:
STRABAG a.s. a AVE Kladno s.r.o.
jako účastníky společnosti Strabag, AVE: údržba komunikaci Kladno 
podepisuje dle dodalku č. '. či. II, bodu 2.1. písm. d ■ ke smlouvě 
o společnosti ze dne 1C. 6. 201 S vedoucí účastník STRABAG a.s.

Vedouci účastník:
Eva Klufová

David Mú Her
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STRABAG

PLNÁ MOC

Obchodní firma STRABAG a.a., \Č 6QB 3& 744
se sídlem' Kaíírkova M274.Jinonice. 15Í M Praha 5
registrace. útiťfťirjdii rejsl/lk fíOeilý Mfíljkým íwtftuii h PhHe.oddíl B.vlofka 7S34
jej Imi jménem j&dnaj I ln§ Ornlfwj Novák, pl&dSéda představenstva

lop, Pavel Brvchcin. člen představenstva

mvcflujt
wéamftflnmw

Ev* KLUFOVÁ, narozené eirammícfrý
VKÍOUťl' OdíffStí
David MULLEF, narozený vedoucí odd. pnprnvy
9 k#lkulM(

k zašlupování obchodní firmy z titulu výkonu tvá funkce
ve vfech úkonech oř zadáváni veřejných zakázek s předpokládanou cenou do 75 mil. Kí (ttivy:
sedmdefiálpůl miliónů korun teskýchl bez DPH.
Zmocněnci .sou zejména opravném podávač a podepisovat nabídky, podávat nárrdky proti úkonům
zadavatele. podávat návrty na přezkoumám Úkonů zadavatele, uzavírat smlouvy, uplatňovat
nároky z uzavřených smiuv o pofvzwst plnání.
Dáte jsou zmocněnci na zaklade teto plné moci zmocněni k zastupovaní obchodní firmy STRABAG
a.s. při vĚech jednáních s obchodními psimery, fyzickými a pravnckými osobami 3 pnpadnů s
dalšími orgány a organizacemi atátnr správy pokud to vy.iadu.je bezprostředné výkon jejich činnosti
včetně projednáni a podepisování ptlsluÉných smluv a dohod. popí. da ilth úkonů v otKftodniíři
vtoecb, pokud hodnota jednotlivého ůkemp nepřesáhne 75 mil. K4 [slovy sedmdesáitpet miliónů
korun óMhýthj bez DPH.

Znutnéntl jednají a podepisuji! vidy dva společná

Tato iJlnú moc se udékje na dobo určitou do 31 12 2021.

V Praze dne
JkfalDte

STRABAG 3,s STRABAG a.s.

Zmoonóni prijii
EvaKLUFOV

David M cirnoortucký vedouoi
vedoucí rrfd, pflp

jméno, přfjmanl, funkce, podpis jméno, pftjmeni, funkce, podpis

íi*/Kiiíi^ps(i:ii.M^»w ne>i!. .rn^H.CF: nu


