
MĚSTO
HODONÍN

Číslo smlouvy: Šb/M1/03Vo6//SV
Číslo smlouvy zhotovitele: N2Z -o Ih - o S ř-H

SMLOUVA O DÍLO S004P01F2C29
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

na dodávku stavby na akci:

„Hodonín - oprava živičných krytů MK 2021“

1. SMLUVNÍ STRANY

Město HODONÍN

Masarykovo náměstí 53/1,695 35 Hodonín

002 84 891

CZ 699001303

Komerční banka, a.s., pobočka Hodonín, č.ú. 424671/0100

ve smluvních věcech Střechou starostou města Hodonína

v technických věcech (pověřeným vedoucím odboru

i a

a (referent odboru investic a údržby MěU)

Objednatel:

Adresa:

IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:

Zastoupené:

/dále jen objednatel/

SWIETELSKY stavební s.r.o.,Zhotovitel:

odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

Jahodová 60, 620 00 Brno

480 35 599

CZ48035599

ČSOB, a. s„ č. ú.: 212269343/0300

Ing. Tomáš Hrabina, ředitel oblasti Hodonín a

Ing. Jiří Štukavec, výrobně-technický ředitel

- oba na základě plné moci

Adresa:

IČO:
DIČ :

Bankovní spojení:

Zastoupen:

/dále jen zhotovitel/

2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O DÍLE

HODONÍN OPRAVA ŽIVIČNÝCH KRYTŮ MK 2021

Hodonín ul. Na Výhoně střední cesta; Hodonín ul. Písečné
Stavba:

Místo:

3. PŘEDMĚT SMLOUVY

3.1. Touto smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele

níže specifikované dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit dohodnutou smlouvní cenu.

3.2. Předmětem zakázky „Hodonín oprava živičných krytů MK 2021" je rekonstrukce živičného

krytu Výhon střední cesta a MK Písečné a ošetření spár 2000 bm v rozsahu dle grafické

přílohy (Příloha č.l).

3.3. Předmětem díla jsou rovněž ěinnosti, práce a dodávky, které nejsou v zadávací dokumentaci

a o kterých by zhotovitel podle svýchobsaženy, ale jsou nezbytné k řádnému provedení díla

odborných znalostí a zkušeností vědět měl a/nebo mohl.

3.4. Zhotovitel přebírá závazek k provedení prací za úhradu nad rámec výkazu výměr, které bude

nutno realizovat v důsledku oprávněných požadavků a rozhodnutí dotčených orgánů v rámci



prací, které budou kvalifikovány jako vady a nedodělky.

3.5. Součástí předmětu díla je rovněž zajištění povolení a realizace úpravy dopravního značení,

potřebné pro zhotovení díla.

3 TERMÍNY PLNĚNÍ

Zhotovitel provede dílo v těchto lhůtách a termínech:

do 30 dnů od podpisu smlouvy

do 3 dnů od předání staveniště

3.1

předání staveniště:

zahájení prací:

ukončení prací:

předání díla:

Plnění termínů realizace díla je podmíněno rovněž vhodnými klimatickými podmínkami.

Změna termínu realizace díla může být provedena při přerušení prací z důvodu nepříznivých

klimatických podmínek, kdy se nový termín realizace díla posune o počet dnů, o které byla

stavba přerušena z důvodu nepříznivých klimatických podmínek.

Počet dnů, o které bude stavba přerušena a o které bude posunut termín ukončení prací na díle

bez nutnosti uzavření dodatku ke smlouvě, bude učiněn na pokyn TDS a odsouhlasení

oprávněným zástupcem objednatele (viz. čl. 1. SoD) záznamem do stavebního deníku

a zápisem na KD.

do 30 dní od zahájení prací

do 7 dnů od ukončení prací

3.2

4 CENA ZA DÍLO

Cena díla zahrnuje veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle Přílohy č. 1,

a je cenou nejvýše přípustnou ve výši:
4.1

Kč bez DPH2 875 537

Kč DPH 21 %603 863

Kč včetně DPH

4.2 Cena díla je stanovena zhotovitelem na základě položkového rozpočtu (Příloha č. 1), který je

součástí jeho nabídky.

Zjištěné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkového rozpočtu nemají

vliv na smluvní cenu díla, na rozsah díla ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě.

4.3 Položkový rozpočet slouží k ohodnocení provedených částí díla za účelem fakturace, resp.

uplatnění smluvních pokut.

4.4 Cena díla podle odst. 4.1 je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna jen dodatkem

smlouvy.

5 PLATEBNÍ PODMÍNKY

3 479 400

Objednatel neposkytuje zálohy.

Faktura bude vystavována po ukončení díla dle skutečně provedených stavebních prací,

dodávek a služeb. Přílohou faktury musí být odsouhlasený soupis provedených prací,

dodávek a služeb, předávací protokol a protokol o odstranění vad a nedodělků, potvrzené

objednatelem.

5.1
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Splatnost faktur je 30 dnů ode dne jejich prokazatelného doručení do sídla objednatele.

V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena do sídla objednatele třetí den ode dne

odeslání.

6 ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA

Zhotovitel je povinen provádět dílo s odbornou péčí v souladu s ustanoveními § 2604 a násl.

občanského zákoníku, pokud není uvedeno ve smlouvě jinak, a dále bude dílo provedeno v

souladu s jakostí požadovanou zákonem 183/2006 Sb. a zákonem 13/1997 Sb. ve znění

změn a platných doplňků, příslušných podzákonných norem nebo ČSN včetně doložení

osvědčení o jakosti výrobků. Aplikace ust. § 2605 odst. 1 a 2 občanského zákoníku se vylučuje.

Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích které provádí stavební deník v souladu

s Vyhl.č.499/2006.

Zhotovitel je povinen jmenovat osobu, která bude jménem zhotovitele odborně řídit provádění

stavby - stavbyvedoucí v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., a písemně objednateli oznámit,

kdo je stavbyvedoucí, příp. jeho zástupce. V případě požadavku objednatele zhotovitel prokáže

jejich odbornou kvalifikaci a profesní způsobilost, požadovanou v zadávací dokumentaci

VZ. Změna osoby stavbyvedoucího musí být bezodkladně písemně oznámena objednateli.

TDS a koordinátor BOZP jsou oprávněni vykonávat na stavbě dozor nad dodržováním

požadované kvality prací i bezpečností a ochranou zdraví při práci na staveništi a jsou

oprávněni, pokud není dostupný stavbyvedoucí zhotovitele, zastavit práce v případech kdy

zejména hrozí nebezpečí vzniku majetkové škody, je ohroženo zdraví a bezpečnost zaěstnanců

nebo jiných osob, je ohrožena bezpečnost stavby, hrozí zhoršení požadované kvality celku i

Zhotovitel je oprávněn provádět uvedené práce s pomocí jiných poddodavatelů pouze

základě předchozího písemného souhlasu objednatele.

Zhotovitel je povinen předat objednateli do 5 dnů od zahájení prací písemný seznam

poddodavatelů, kteří se budou podílet na realizaci díla v objemu prací vyšším než 20 %

celkového rozsahu díla (v poměru k celkovým nákladům díla).

Zhotovitel je povinen nejpozději do 7 dnů po ukončení díla vyklidit staveniště a veškeré

dotčené okolní plochy a objekty uvést do původního stavu.

5.2

6.1

6.2

6.3

6.4

na6.5

6.6

6.7

Zhotovitel je povinnen mít po celou dobu stavby do doby protokolárního předání a převzetí

díla, uzavřenou pojistnou smlouvu proti škodám způsobeným jeho činností (výkon

podnikatelské činnosti) včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a proti vnějším

podmínkám (viz vyšší moc).

6.8

Minimální pojistné plnění související s výkonem podnikatelské činnosti je 5 000 000,-Kč.

Pojistná smlouva musí být platná po celou dobu provádění díla.

Zhotovitel je povinen na vhodném místě u vstupu

realizace umístit informační tabuli s identifikačními údaji stavby (Příloha č.5), (dle zákona č.

183/2006 Sb., stavební zákon, a jeho prováděcího předpisu, obsahující informace o objednateli,

zhotoviteli, technickém dozoru investora a koordinátorovi BOZP) dle vzoru předaného

objednatelem. Zhotovitel zajistí tabuli na své náklady. Zhotovitel je povinen návrh tabule

včetně její velikosti a umístění předem projednat s objednatelem. V opačném případě má

objednatel právo trvat na odstranění nebo výměnu tabule. Zhotovitel se zavazuje informační

tabuli po celou dobu realizace díla udržovat v aktuálním a dobrém (čitelném) stavu.

Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona

č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci

odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami apod.), zákona č. 435/2004 Sb.,

staveniště bezprostředně po zahájenína6.9

6.10
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o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání

cizinců), vůči všem osobám, které se na plnění předmětu Smlouvy podílejí, a to bez ohledu

to, zda jsou práce předmětu Smlouvy prováděny bezprostředně Zhotovitelem či jeho

poddodavateli. Zhotovitel je povinen zajistit rovnost a spravedlivé a důstojné zacházení

se všemi jeho zaměstnanci i osobami vykonávající práce na základě dohod o pracích konaných

mimo pracovní poměr, včetně spravedlivého a rovného odměňování v práci a vyloučení

diskriminace zaměstnanců jakéhokoli druhu. Objednatel je oprávněn vyžádat si od Zhotovitele

jakékoli infonnace a dokumenty, které dokládají splnění povinností dle tohoto odstavce ze

strany Zhotovitele. Zhotovitel je povinen výzvě Objednatele vyhovět a předložit mu

požadované informace nebo dokumenty do 5 dnů ode dne obdržení takové výzvy.

6.11 Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik toxických

či jiných škodlivých látek v souvislosti s prováděním díla. Zhotovitel se zavazuje, že v průběhu

provádění stavebních prací učiní opatření, která jsou nezbytná k ochraně životního prostředí.

Zhotovitel se tedy zavazuje zejména zabránit nadměrnému znečišťování ovzduší a půdy

imisemi pocházejícími z výstavby; není-li možné imisím zabránit, Zhotovitel se zavazuje

vyvinout maximální úsilí k jejich eliminaci. Objednatel je oprávněn vyžádat si od Zhotovitele

jakékoli informace a dokumenty, které dokládají splnění povinností dle tohoto odstavce ze

strany Zhotovitele. Zhotovitel je povinen výzvě Objednatele vyhovět a předložit mu

požadované informace nebo dokumenty do 5 dnů ode dne obdržení takové výzvy.

7 ZMĚNY DÍLA

7.1 Veškeré změny díla musí být provedeny v souladu zejména s ustanoveními této smlouvy

a zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

7.2 Objednatel si vyhrazuje právo před realizací díla nebo v průběhu realizace upravit rozsah, nebo

předmět díla, a to zejména z důvodů:

7.2.1 neprovedení dohodnutých stavebních prací, dodávek a služeb, které byly obsaženy

v zadávacích podmínkách a změnou dojde k zúžení předmětu díla (méněpráce),

7.2.2 provedení dodatečných stavebních prácí, dodávek a služeb, které nebyly obsaženy

v zadávacích podmínkách a změnou dojde k rozšíření předmětu díla (vícepráce),

7.2.3 požadavků správců technické infrastruktury,

7.2.4 zlepšení efektivity, hospodárnosti a účelnosti budoucího provozu díla.

7.3 Pokud objednatel právo na změnu díla uplatní, je zhotovitel povinen na změnu rozsahu díla

přistoupit a to bez změny termínu dokončení díla, pokud rozsah změny díla respektuje limity

stanovené zejména v § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, nedohodnou-

li se smluvní strany na KD jinak.

7.4 Pokud objednatel uplatní své právo a zhotovitel zjistí, že realizace stavby vyžaduje provedení

prací, které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci a které jsou nezbytné k bezvadnému

provedení díla dle čl. 3. (vícepráce), nebo že zadávací dokumentace obsahuje práce, které

nesouvisí s předmětem díla, nebo je lze provést levněji a v menším rozsahu (méněpráce),

předloží neprodleně návrh Změnového listu nejpozději na nejbližším KD k projednání.

7.5 Změnový list (Příloha č. 3).

7.5.1 Před vlastním provedením musí být každá vícepráce, dodávka a služba technicky

specifikována v návrhu Změnového listu a ten odsouhlasen technickým dozorem stavebníka

a autorským dozorem projektanta.

7.5.2 Návrh změnového listu bude zpracován dle vzoru předaného zhotoviteli (Příloha č. 3).

Za úplnost a evidenci schválených a číslovaných změnových listů díla odpovídá zhotovitel.

7.5.3 Změnové listy budou odsouhlaseny objednatelem formou schválení dodatku ke smlouvě.

Práce mohou být zahájeny až po tomto odsouhlasení objednatelem.

na

a cenově
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7.5.4 Ocenění víceprací a méněprací (prací, dodávek a služeb) bude provedeno s použitím

položkových cen položkových rozpočtů (Příloha č. 1).
Soupis prací jednoho stavebního nebo inženýrského objektu, případně provozního souboru,

musí splňovat podmínky vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné

zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr,

tzn. mj„ může odkazovat pouze na jednu cenovou soustavu pro období, ve kterém mají být

vícepráce (méněpráce) realizovány, a to na takovou cenovou soustavu, která byla použita

v zadávací dokumentaci.

7.5.59

dodávky neuvedené v cenových soustavách bude dohodnuta individuální
7.5.6 Pro práce a

kalkulace.

7 5 7 K hlavním rozpočtovým nákladům není zhotovitel oprávněn připočítat přirážku na podíl

vedlejších rozpočtových nákladů VRN, koordinační činnost a jiné přirážky. K celkovým

nákladům pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného

plnění

8 PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

Zhotovitel a objednatel se zavazují sepsat o předání díla zápis, který obě smluvní strany

podepíší. V zápise se zejména uvede soupis předaných dokladů, odchylky od schváleného

projektu stavby a jejich důvody, soupis případně zjištěných vad a nedodělků zřejmých při

odevzdání a převzetí včetně termínů k jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací

a způsob jejich zajištění, datum skončení přejímacího řízení apod.

Objednatel převezme dílo i v případě, že má ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy

o sobě ani ve spojení s jinými nebrání uvedení díla do užívání. Zhotovitel je povinen drobné

vady nebo nedodělky odstranit ve stanovených lhůtách.

Převzetím díla přechází na objednatele vlastnické právo k dílu.

8.1

8.2

8.3

9 REKLAMACE

9.1 Postup při reklamaci:

Objednatel je povinen neprodleně písemně oznámit zhotoviteli zjištěnou vadu díla. Zhotovitel

se zavazuje do 7 dnů od obdržení reklamace sepsat zápis postupem dále uvedeným.

• Zhotovitel společně se zástupcem objednatele provedou prohlídku vady a sepíšou

zápis, ve kterém bude uvedeno:

• datum prohlídky
• datum zjištění vady
• rozsah vady či poškození díla

• návrh opatření, aby nedošlo k dalším škodám

• předpokládaný postup odstranění vady včetně požadavků na objednatele a lhůta pio

odstranění vady
• uznání nebo neuznání závazku zhotovitele odstranit vadu v rámci záruční lhůty

• podpis zástupců zhotovitele a objednatele
,

Zhotovitel se zavazuje, že práce na „drobných reklamovaných vadách'\ které nemají

podstatný vliv na funkci dokončeného díla, zahájí do 15 dnů od obdržení písemného

oznámení reklamace a takové vady odstraní do 30 dnů od obdržení písemného oznámeni

reklamace. U reklamace, která má „podstatný vliv" na funkci dokončeného díla, zahaji

zhotovitel práce na její odstranění do 7 dnů od obdržení písemného oznámení reklamace

a takové vady odstraní do 15 dnů od obdržení písemného oznámení reklamace. Reklamace

nebude uznána, pokud se jedná o závadu způsobenou cizím zaviněním. V takovém případe je

oprávněn definitivně rozhodnout soud na návrh některé ze smluvní strany.

9.2

1 když, reklamace nebude oprávněná, přesto zhotovitel provede opravu závady, ale na

náklady objednatele, za předpokladu že mezi smluvními stranami bude dohodnuta cena
9.3
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za odstranění takových vad a lhůta pro odstranění takových vad.

Zhotovitel neodpovídá za škody vzniklé předáním neúplných podkladů o staveništi ani za

škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu.
9.4

10 ZÁRUKA A ODPOVĚDNOST ZA VADY

10.1 Zhotovitel poskytuje záruku na dílo v délce 60 měsíců od data řádného předání stavby
objednateli.

10.2 Odpovědnost zhotovitele za vady díla se vztahuje na vady, které objednatel zjistil a oznámil

zhotoviteli nejpozději do 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků na

místě plnění zhotovitelem objednateli, s výjimkou dodávky komponentů, pro které jejich

výrobce nebo dodavatel prokazatelně stanoví dobu odpovědnosti za vady nebo záruční dobu

jinou. U těchto komponentů platí doba odpovědnosti za vady nebo záruční doba, stanovená

jejich výrobcem nebo dodavatelem, minimálně však 24 měsíců ode dne předání a převzetí díla

bez vad a nedodělků. Zhotovitel zpracuje seznam těchto komponentů s uvedením doby

odpovědnosti za vady nebo záruční doby, předá jej objednateli při předání díla a zároveň budou

tyto komponenty výslovně uvedeny v předávacím protokolu včetně doby odpovědnosti za vady

nebo záruční doby. Výjimka se nevztahuje na montáž těchto komponentů.

10.3 Zhotovitel obdobně odpovídá za jakékoliv právní vady díla, jimiž je dílo postiženo v době

jeho předání anebo jimiž bude postiženo v době po předání díla z důvodu zavinění zhotovitele.

11 SMLUVNÍ POKUTA

11.1 V případě prodlení s řádným dodáním díla se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní

pokutu ve výši 2.000,- Kě za každý i započatý den prodlení.

11.2 V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit smluvní

pokutu ve výši 0,1% z fakturované částky za každý i jen započatý den prodlení.

1 1.3 Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu vyklizení a vyčištění staveniště (odst.
6.8.) zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kě za každý i započatý den prodlení.

11.4 Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění vady uvedené

v protokolu o předání a převzetí díla, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kě za

každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení.

11.5 Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění vady uplatněné

objednatelem v záruční době, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kě za každou

jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení.

1 1 .6 Za porušení povinností zhotovitele vyplývajících z čl. 6.6, 6.7, 6.10 a 6.1 1 má objednatel právo

požadovat smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kě za každé jednotlivé porušení.

11.7 Zhotovitel se zavazuje, že v případě porušení jakéhokoli jiného svého závazku plynoucího

z této smlouvy zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,-Kě za každé porušení svých

závazků či povinností.

11.8 V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky

na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho

pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu.

11.9 Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody. Strany se dohodly,

že závazek zaplatit smluvní pokutu nevylučuje právo na náhradu škody ve výši, v jaké

převyšuje smluvní pokutu.
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1 1.10 Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti jakékoli pohledávce zhotovitele.

11.11 Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem dle

§ 106a zákona č. 235/2004 Sb. bude hodnota plnění odpovídající dani z přidané hodnoty

hrazena přímo na účet správce daně v režimu dle § 109a zákona č. 235/2004 Sb.

11.12 Zhotovitel se zavazuje, že v případě, že se stane nespolehlivým plátcem (viz § 106a zákona č.

skutečnost městu Hodonín nahlásí nejpozději následující den po dni kdy235/2004 Sb.), tuto
rozhodnutí, na základě, kterého se stal nespolehlivým plátcem, nabude právní moci. V případě

porušení této povinnosti se zhotovitel zavazuje nahradit veškerou škodu, kterou tímto městu

Hodonín způsobil a smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč.

12 JINÁ UJEDNÁNÍ

12.1 Bude-li nutno z důvodů na straně objednatele změnit způsob prací při realizaci stavebních

a montážních prací, zajistí objednatel včas nezbytné doplnění příslušné dokumentace, změny

projedná a schválí se zhotovitelem a uzavřou písemný dodatek smlouvy. Provádí-li zhotovitel

práce, které nejsou v této smlouvě ani dodatku sjednány, platí, že je provádí na svůj náklad.

Podstatné náležitosti smlouvy mohou být měněny pouze písemnými dodatky, jejichž návrhy

mohou vystavovat obě smluvní strany.

12.3 Smlouvaje uzavřena podpisem druhé smluvní strany a nabývá účinnosti dnem zveřejněním

v Regitru smluv vedeném Ministerstevem vnitra. Smlouva je vyhotovena ve 4 výtiscích

s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží 2 podepsaná vyhotovení.

12.4 Ve věcech neupravených smlouvou se postupuje podle Občanského zákoníku.

Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany

měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy.

Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této

smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá

žádný závazek žádné ze stran. Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této

smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené

mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění

této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany

potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či

praxe.

Smlouva bude zveřejněna v Registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra CR.

13 PROHLÁŠENÍ DODAVATELE

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že smlouva může být bez jakéhokoliv omezení

zveřejněna na oficiálních internetových stránkách města Hodonín (www.hodonin.eu). Souhlas
se zveřejněním se týká i případných osobních údajů uvedených ve smlouvě, kdy je tento

odstavec smluvními stranami považován za souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu

zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění

pozdějších předpisů, a tedy město Hodonín má mimo jiné právo uchovávat a zveřejňovat

osobní údaje v této smlouvě obsažené.

12.2

12.5

12.6

Přílohy a nedílné součásti Smlouvy:
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Položkový rozpočet stavebních prací vypracovaný na základě soupisu prací VZ
v

Časový harmonogram postupu stavebních prací

Změnový list (vzor)
Informační tabule (vzor)

Příloha č. 1

Příloha č. 2

Příloha č. 3

Příloha č. 4

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., O obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem Města:

Datum a číslo usnesení:

Rada Města Hodonín

V Hodoníně, dne ’T. 9. 9V Hodoníně dne: fý. 9 čLůol

/
O

Ing. Tomáš Hrabina, ředitel oblasti Hodonín a

Ing. Jiří Štukavec, výrobně-technický ředitel

oba na základě plné moci

Li
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„Hodonín - opravy asfaltových vrstev MK 2021"

Rekapitulace stavebních objektů

Cena za objekt bez DPH v Kč
Název objektu

565 005 Kč
Hodonín, rekonstrukce asfaltových vrstev MK Výhon střední cesta

1 898 723 Kč
Hodonín, rekonstrukce asfaltových vrstev MK Písečné

339 800 Kč
Ošetření spár 2000 bm

72 010 Kč
Vedlejší a ostatní náklady

2 875 537 Kč
Cena celkem bez DPH:

603 863 Kč
DPH 21%:

3 479 400 Kč
Cena celkem vč. DPH 21%:



Hodonín, rekonstrukce asfaltových vrstev MK Výhon - střední cesta

Město HodonínInvestor:

I Množství | m.j. \ Cena \| Text Celkem \Položka

Zemní práce Celkem :

1 1131 54254 Frézování živičného krytu tl 80 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 s překážkami v trase 415,00 M2

26145,00

5 Komunikace

2 57323 1111 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2

3 572 131311 Vyrovnání povrchu dosavadních krytů živičnou směsí pro asfaltový koberec tenký BBTM (AKT) tl do 20 r

4 576 115123 Asfaltový koberec tenký BBTM (AKT) tl 25 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu

5 577144121 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 1 1 (ABS) tř, I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu

6 577123 1 2 1 Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB) tl do 30 mm

Vyplnění spár živičnou zálivkou

830,00 M2

1 015,00 M2

1 015,00 IVO

415,00 M2

415,00 M2

38.00 M

komunikace Celkem :

7 58920

418 464,21

9 Ostatní konstrukce a práce

8 91911 2223 Řezání spár pro vytvoření komůrky š 1 5 mm hl 30 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu

9 93890933 1 Čištění vozovek metením podkladu nebo krytu betonového nebo živičného

itatní konstrukce a práce Celkem : 120 395,47

38,00 M

415,00 M2

78,35 T

235,06 T

78,35 T

186,15 T

18,00 ks

1.00 kpl

10 997211511 Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km

1 1 9972 11519 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti

1 2 99722 1 845 Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce

1 3 9982251 1 1 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným

14 MTŽ Výšková úprava UV a poklopů vstupu a armatur

Přechodné dopravní značení15 VRN

#• ::

565 005 KčSazba DPH DPH celkem

STAVBA CELKEM

683 656 Kč118 651 Kč21,00

■



Hodonín, rekonstrukce asfaltových vrstev MK Písečné

Město Hodonín
Investor;

CelkemCenaMnožství I m.j.
TextPoložka

1 Zemní práce

H31 54254 Frézování živičného krytu tl 80 mm pruh š 1 mpl do 1000 m2 s překážkami \ trase

Zemní práce Celkem :

3 280.00 M2
1

5 Komunikace

4 57323 1111 Postřik živičný spojovací ze silnični emulze v množství do 0,7 kg/m2

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 1 1 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu

4 577 123121 Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB) tl do 30

Vyplnění spár živičnou zálivkou
Komunikace Celkem: 1457 697,80

6 560,00 M2

3 280,00 M2

3 280,00 M2

42,00 M

5 577144121
mm

7 58920 m

9 Ostatní konstrukce a práce
_______

S 91911 2223 Řezáni spár pro vytvořeni komůrky š 1 5 mm hl 30 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu

1 0 93890933 1 Čištění vozovek metením podkladu nebo krytu betonového nebo živičného

234 384,74

42,00 M

3 280.00 M2

619,26 T

1 857,79 T

619,26 T

619,26 T

1.00 kp!

Ostatní konstrukce a práce Celkem ;

1 1 9972 11511 Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km

1 2 9972 11519 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti

1 3 99722 1 845 Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
14 998225111

18 VRN Přechodné dopravní značení

■1111li*
mm
Sazba DPH

1 898 723 KčCelková cena bez DPH:
DPH celkem

STAVBA CELKEM
2 297 454 KčCelková cena s DPH:

WĚĚĚĚĚBBSBKBĚmBm

398 732 Kč21,00



Ošetření spár - 2000 bm

Město HodonínInvestor:

I Množsfrí I m.j. { Cena \ Celkem || TextPoložka

5 Komunikace (aspe)

I 58920 VÝPI N SPAŘ MODIFIKOV ANÝM ASFALTFM 2 000,00 M

Komunik1

2 91911 2223 Řezání spár pro vytvoření komůrky š 1 5 mm hl 30 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu 2 000.00 M

Celková cena bez DPH: 339 800 KčDPH celkemSazba DPH

STAVBA CELKEM

411 158 KčCelková cena s DPH:71 358 Kč21,00



Vedlejší a ostatní náklady

Město HodonínInvestor:

Množství I ttt.j. | Cena | Celkem ji| TextPoložka

Vedlejší náklad}
1,00 soubor

1,00 soubor

1,00 soubor

Zařízení staveniště

Koordinanční činnost

Zajištění BOZP na staveništi

1

2

3

Ostatní náklady
m

72 010,00

1,00 soubor

1,00 soubor

1,00 soubor

a ON Celkem :

Průzkumné práce

Zajištění zkoušek

Zeměměřičské práce při výstavbě nivelace

4

5

6

MMiH

72 010 KčCelková cena bez DPH:DPH celkemSazba DPH

STAVBA CELKEM
87 132 KčCelková cena s DPH:15 122 Kč21,00



ČASOVÝ HARMONOGRAM PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

„Hodonín - opravy živičných krytů MK 2021“

Délka realizace stavebních prací: 30 kal. dnů

1. měsíc

Popis prací
4. týden3. týden2. týden1 . týden

MK Výhon - střední cesta

—

MK Písečné

Ošetření spár

I

VON Vedlejší a ostatní náklady

V Hodoníně, dne 10. 8. 2021

Ing. piří

výrobně-technický ředitel

Ing. Tomáš Hrabina

ředitel oblasti Hodonín



MĚSTO
HODONÍN

NáZev akce-

„Hodonín - opravy živičných krytů MK 2021“

ZMĚNOVÝ LIST

číslo: ZL Č. XX
„(doplnit název změnového listu)“

zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo č.:

1 . Oddíl stavby: (Stavební objekt, Provozní soubor)

( zhotovitel stavby)2. Zpracovatel změnového listu:

3 Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno

3.1 stavební deník: (SD č. xx, strana č. xx, datum xx.xx.xxxx)
3 2 kontrolní den1 (KD 6. xx, ze dne xx.xx.xxxx)
3.3. jiné související dokumenty: (dodatek PD, protokol, vyjádření dotčeného orgánu, požadavek uživatele

apod.)

4. Zdůvodnění a příčina změny:
(Podrobný popis příčiny změny.)

5. Návrh technického řešení a rozsah změny

(Technický popis prací, nutných pro realizaci změny.)

(Popis 'způsobu nacenění prací - položky dle rozpočtu v SoD, položky RTS, individuální kalkulace, popř. jiný postup)

Kg (s DPH)M Kč (bez DPH)POLOŽKA
0,000,00VICEPRACE
0,000,00MÉNĚPRÁCE
0,000,00CELKOVE NAKLADV DLE SOD

CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVtí 0,000,00

dneV
(jméno, podpis zhotovitele)



7. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS)
(Posouzení (ne)předvídatelnosti změny ve fázi PD a průzkumů , popř. uplatnění vady PD a náhrady škody. Posouzení
projektantem navrženého řešení změny z hlediska efektivity vynaložených finančních prostředků, harmonogramu
stavby a technického řešení.). Potvrzení kontroly výkazu výměr a nacenění víceprací dle podmínek SOD

Kontrola souladu změny zejména se:

• zadávací dokumentací VZ
• Hodnota změny závazku v důsledku dod.prací a neprováděných oproti původní ceně díla dte limitu v §222

odst. 4 UMÍ (hodnota všech změn v součtu musí být nižší než 15% oproti sjednané ceně o dílo)
• smlouvou o dílo na dodávku stavby (řízení změn, rozpočet - cenotvorba , apd)
• stavebním povolením popř. jiným správním rozhodnutím
• stanovisky dotčených orgánů
• podmínkami dotačního programu

Návrh dalšího postupu (popis úkonů vyvolaných změnou) např:

• Úprava harmonogramu stavby
• Dodatek IZ
• Veřejná zakázka (s uvedením typu řízení)
• Dodatek Smlouvy o dílo
• Oznámení o změně (informace správci dotačního programu)

Doporučení

TDS (ne)doporučuje ZL č. XXX schválit.

dneV
(jméno, podpis)

8. Stanovisko generálního projektanta (GP) (autorského dozoru (AD))
(Zdůvodnění proč nebyly navrhované změny řešeny v rámci průzkumů a PD.

Návrh technického řešení změny, vyhodnocení variant (dodatek PD č. XXX).
Vyhodnocení nutnosti provedení změny z hlediska technické funkčnosti a budoucího provozu stavby.)

GP (AD) (ne)doporučuje ZL.XXX schválit.

dneV
(jméno, podpis)

Změnový list je vyhotoven ve 4 originálních výtiscích. Dva výtisky obdrží zhotovitel, dva výtisky objednatel.

Kopie založena u TDS a odboru investic a údržby MÚH.
Str: 2/4



9. Stanovisko zástupce investora

Zástupce investora (ne)souhlasí s technickým řešením změny díla,

Cenové navýšení díla (vícepráce) lze uhradit až po jejich schválení, podléhá schválení odboru INV (popř. RMH,

ZMH).

a) V případě, že vícepráce vedou ke změně závazných technických parametrů, případně navýšení finančního limitu ne¬

bo k Prodloužení termínu ukončení akce bude RMH předložen ke schválení dodatek ke smlouvě o dílo se zhotovite¬

lem stavby.

b) Návrh finančního krytí:

Zástupce investora zde uvede návrh finančního krytí změnového listu (ORG).

Fl:
Provozní náklady PO:

Rozpočet MH - ORG 1 50:
Dotace EU/SR:

ODPOVĚDNÝ REFERENT:

dneV
(jméno, podpis)

VEDOUCÍ ODBORU :

dneV
(jméno, podpis)

GARANT ODBORU:

dneV
(jméno, podpis)

10. Přílohy ke změnovému listu:

Doklad o kontrole a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce

položkový rozpočet
fotodokumentace
xxx další přílohy dle odst. 3.3.

Příloha č. 1
Příloha č. 2

Příloha č. 3
Příloha č.

Změnový list je vyhotoven ve 4 originálních výtiscích. Dva výtisky obdrží zhotovitel, dva výtisky objednatel.

Kopie založena u TDS a odboru investic a údržby MÚH.
Str: 3/4



Příloha č. 1 ZL ■ Doklad o kontrole a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu
realizace akce

smlouva dodavatelskáDruh veřejného výdaje:

Smlouva/objednávka:

celková částkaZměnový list č. Název Změnového listu

2016Rozpis částky na roky:

2017

2018

Finanční profil:

Částka v KčPOLOŽKAORGROK ORJ

I

Potvrzuji provedení kontroly a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce, operaci schvaluji:

podpis:jméno:datum:příkazce operace:

podpis:jméno:datum:správce rozpočtu:

Změnový list je vyhotoven ve 4 originálních výtiscích. Dva výtisky obdrží zhotovitel, dva výtisky objednatel.

Kopie založena u TDS a odboru investic a údržby MÚH.
Str: 4/4



TABULE v

PRO OZNAČENI
STAVEB

SPECIFIKACE
BANNERU

Banner (autoplachta) velikosti 3x2 m se zahnutím.
Pokud není možno umístit banner této velikosti,

rozměr konzultujte s odpovědnou osobou.

HODONÍNUmístění ok na banneru po 1 m nebo po 50 cm,

Oka jsou naznačena žlutou barvou.

V případě, že by označení stavby mělo být umístěno

v interiéru, nahraďte banner komatexovou deskou 5 mm,



w

BLIZSI
SPECIFIKACE
BANNERU Logo vycentrováno na střed

Písmo zarovnáno k druhé

nožičce písmene „4“

Velikost písma 230 b

Helvetica Neue Light

zarovnáno s písmenem „H“

r

i

i

i

i

i

REVITALIZACE panelového sídlišti* Hodonín,Stavba:i
Velikost písma 130 b

Helvetica Neue

černé písmo Light

barevné písmo Bo!d

í Vančurova, 2. část, III. etapa

93/2019 - 07/2019
i

Termín výstavby:Text vycentrován

na střed darmého

prostoru s fotografii

nebo jen s textovým

polem

Ei

Investor: i Město Hodonín E

JUROVIA CS, a.s., PrahaZhotovitel:;i Z. O

Sí Náklady: j 17 000 000 Kč
í

.o., Dobrovdfskéhe 3971/5A, 895 01 HodonínProjektant:!
i

Technický pozor:i

í

\

*

L.

Velikost písma 160 b

Helvetica Neue

kombinace Light / Bold

webová stránka vycentrována na

střed prostoru pod čarou

www.hodoriin.eu
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BL1ZS1
SPECIFIKACE
BANNERU Logo vycentrováno na střed

Písmo zarovnáno k druhé

nožičce písmene „H4Í ii

ii

Velikost písma 230 b

Helvetica Neue Light

zarovnáno s písmenem „H“

—

iir

i
Obrázky dle zaslanýchpodkladů

a důležitosti k dannému projektu.

Doporučeno 2-5 fotografií

dle dodaných materiálů.

Rozlišení 300 dpi.

i
E

i a

i

i

i

Text vycentrován

na střed danného

prostoru s fotografií

nebo jen s textovým

polem

r
™ -

si i i

si Provozní budova zoo

výstavby: ()4/201 9 - 05/2020

r: , ftfěsto Hodonín

i
Velikost písma 130 b

Helvetica Neue

černé písmo Light

barevné písmo Bold

Stavba:

Termín

investor

Zhotovítei: i

Náklady:

Projektant:

Technický (jiozor:

i i

ii £
Ei

MSO servis, s.r.o., Kyjov

28 800 000 Kč

PROST HODONÍN s.r.o.. Brněnská ?4062/3a, 695 01 Hodonín

s o
00

Ii ID

I

i

Si

ii II

+-L. ____ +

1I I

Velikost písma 160 b

Helvetica Neue

kombinace Light / Bold

webová stránka vycentrovaná na

střed prostoru pod čarou

* www. hodonín. eu s

#mi«$ m
i1 1

mm

•h á
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BLIZSI
SPECIFIKACE
BANNERU

Umístění 2 fotografií
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BLIZSI
SPECIFIKACE
BANNERU

Umístění 3 fotografií

Místo, kde chceme zit...

PROVOZNÍ BUDOVA ZOOStavba:

Termín výstavby:

Investor:

Zhotovitel:

Náklady:

Projektant:

Technický dozor:

04/201 9 — 05/2G2Q

Město Hodonín

MSG servis, s.r.o., Kyjov

28 800 000 Kč

PROST xoM Brněnská 4062/Sa, 695 01 Hodonín

www.hodonin.eu
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BLIZSí
SPECIFIKACE
BANNERU

Umístění 5 fotografií

PROVOZNÍ BUDOVA ZOO

04/2019-05/2020

Město Hodonín

MSO servis, s.r.o., Kyjov

28 800 000 Kč

s.r.o., Brněnská 4062/3a, 695 01 Hodonín

Stavba:

Termín výstavby:

Investor:

Zhotovitel:

Náklady:

Projektant:

Technický dozor:

www.hodonin.eu


