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SMLOIJVAODILO

,,Přeložka vedeníNN v ul. Hlubočepská'

uzavÍená v souladu s $ 2586 a násl. zákona č.89 /201Ż Sb., občansky ákonílq ve znění pozdějších předpisů
av návazĺostlna zákon č.1,34/Ż016 Sb., o zađávániveřejných zakázek,ve zněni pozděišíchpředpisů

(dále jen
'Smlouva")

1. Smluvní sü:any

L7. Obiednatel:
se sídlern:
zastoupená:
lČo:
DIČ:
bankovní spojení:
č.účtu:

(dále jen .obiednatel")

1..2. Zhotovitel:
se sídlem:
zastoupená:
lČo:
DIČ:
bankovní spojení:.
č.účtu:

Městská část Ptaha 5
náměstí 74.Ííjna7381'/4,PSČ150 22,Pnha5 - Smíchov
Mgľ. RenátouZa'1íčkovou,starostkou NĺČPĺaha5

00063631

ELPq kabelové sítě YN a NN, s.ľ.o.
Klostermannova 916

Ing. Ivlaninem Kľupičkou,jednatelem
271,2552L

(ďále jen
"Zhotovitel")

(společně dáLe též'Smluvní straný' nebo jednotlivě takéŕž"Smluvní stana")

Přrloha č.3ZD: Návrh smlouvyo dílo I Přeložka vedení NN v ul. Hlubočepská
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7.3. oprávněné osoby

1.3.1.

1.3.2.

opĺávněnéosoby za objednatele:
ve věcech smluvních: ivĺgĺ.Renát a Zajíčková, starostlĺa lvIČPľaha 5

ve věcech administĺativně-technicýh:
Bc' NIilan Vondĺáček,vedoucí odboru pÍiptavyarea|izace investic,
tel.: 257 000 237, e- mail: milan.vond rucel@ pnhaĺ.cz
Bc. Pavel Vokoun, vedoucí oddělení reahzace investic,
rel.:257 000 482, e-mail pavel.vokoun@ pnha5.cz
Ing. Pavel CharouseĘ referent Oddělení přípĺavy investic,
tel: 257 000 48 6, e- mail pavel.charous el@ praha5.cz

Při opeľativním.technickém řízeníčinnostina stavbě, potvrzován pĺovedenýchprací, zápisů ve
Stavebním denílu, odsouhlasování vfie Faktuĺ, powrzovátű pto1okolů o přeáání a pÍrrzetl
zastupuje Objednatele :

Bc. Pavel Vokoun, vedoucí oddělení tealizace investic,
tel.:257 000 482, e-mail pavel.vokoun@ pnhal.cz
Ing. Pavel Chaĺousek, ĺefeľentoddělení přípĺavy investic,
tel.: 257 000 48 6, e- mail: pavel.charousel@ praha5.cz
Mgt. Tomáš Nov.ý, refeĺent oddělení realizace investic,
tel.:257 000 306, e-mail tomas.noĐz@ pľ:rhaĺ.cz.

1'.3.3. opĺávněnéosoby za Zhotavtts|ez
ve věcech smluvních: Ing. Martin I{ĺupičk

e-mail
Ing. NĺaĺtinlGupička
e-mail:

ve věcech technických:

L3.4. Při opeľativním technickém Íizerĺčinnostina Staveništi, potvrzování provedených pľací,zápisů
ve Stavebním denílĺłodsouhlasování v.ŕšeFaktuľ, powrzováni protokolů o předání a pÍeizet:
Dílaprovádí Ing. Maľtin lGupička.

2. Účel smlouvy

2.1'. Tato Smlouva se vzav'lrä na zá|<\adě rysledku rýběľového iizení (däle úź,,VýběĺovéÍízení")na
veřejnou zakázku malého rozsahu (däIeéź,,vzMR) s názvem ,,Přeložka vedení nízkéhonapětí a

ýměĺanapájecích skříníPRE distribuce, a.s.' v ulici Hlubočepská" (dä|e úž,,Bydlenípro seniory'
Praha 5 - Hlubočepy - novostavba na pozemku v k.ú.Hlubočepy, p.ć. 149/4 - preňzka vedení
NN v ulici Hlubočepská") vyhlášeného v souladu s podmínkami stanovenýmni v ust. $ 6,27 písm. b) a

$ 31 zákona č.134/2016 Sb', o zadávánl veřejných zakázek ve znění pozdějšíchpředpisů (dá|e též
,,zzw") mimo režímtohoto zÄkona, ve kerém byla nabídlĺaZhotovitele lrybńnajako neir,7hodnější.

2.2, Touto Smlouvou se ZhotoviteI zavazuje ptovést pĺo objednatele Dílo a činnosti, jak 1e specifikováno
v této Smlouvě a jejich přílohách, řádně a včas,s náležitou odboĺnou péčía v odpovídajícíkvalitě.

2,3. objednatel se zavazýe k převzetí řádně a včasposkytnuých služeb a zaplaceĺĺsjednané ceĺy za jejich
pĺovedenípodle podmínek sjednaných v této Smlouvě.
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3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.7.

l r ľ tÉ srsxÁ č Ásrt PRAHA 5
ł

č . 0046/0/oPRI/21

3. SpeciÍ ikace předmětu Dí la, Mí sto plnění  a způ sob ieho pľ ovedení

Předmětem té to Smloulry je závazek Zhotovitele prové st řádně a vč as stavební  pĺ áce v roxahu
a posnlpem podle Yýkazu r,ryměľ  s polož koł 7m ĺ ozpoč tem a nabí dkovou cenou, k rí , je nedí lnou
souč ástí  Smlouł y iako Pří loha č . 1 (dále té ź  ,,Polož koqý ľ ozpoč et s nabí dkovou cenou") a podle
dokumentace Pfo pĺ ovádění  stavby (dále ú ź  ,,DPS") zpncovaĺ é  v č ervnu 2020 generální m
projekantem ELPO, kabelové  sí tě \N a NN, s.r.o., Klostermannova 9L6, 252 19 Rudná u Prahy,
ICo:27125527,která je nedí lnou souč ástí  Smloulry jako Pří loha ć,.2 (dä le té ž  ,,Dí lo").
Zhotovitel provede Dí lo na sr'uj náklad a nebezpeč í  podle DPS, v ĺ ozsahu a kvalitě stanovené  Pří lohami
a dalš í mi ustanovení mi a podmí nkami té to Smlouvy, v souladu se standardy a platnýĺ ni právní mi
předpisy, technickými odboĺ nými noĺ mami (vč etně doporuč ených), kontĺ o]ĺ rí m a zkuš ební m plánem,
propozicemi a instrukcemi ryrobců  a distĺ ibutoľ u jednoďi.,"ých mateľ iálů  a hmot a zaÍ í zeĺ í , správnou
praxí  v oboru stavebnicwi technologich.ŕ mi postupy.
Závazek Zhotovitele pĺ ové st Dí lo zahľ nuje takté ź  poskytnutí  veš keĺ é  nezbytné  souč innosti pĺ o ú č ely
uź í ván Dfla a )eho předání  objednateli ' jakoź  i ú hĺ adu veš kerych poplatků  a nákladů  za zají š těnl, vš ech
potřebných č inností  a dodávek dle závěru mí stní ch š etření  ve věci vydání  pří padných rozhodnutí
o souhlasu s už í vání m Dí ]a. Zhotovitel se zavaĄe prové st stavební  pří pĺ ał 'u vč . jednání , koorđ inace
se spľ ávci sí ti a dále zajiš tění  platných ł ryjádření  dotč ených orgánů  státní  sptáł y (dáIe té ź  ,,DOSS"),
povolení  ke stavební m r,ykopů m a zábotů m vč etně 

'yp'nič ky 
pozemků  od TSI{ a povolení  zvláš tní ho

,až í vä ru komunikací  od odboru dopravy Městské  3á'ti piuh^ 5 a jné  füony spojené  s cí lem
bezpĺ oblé mové ho pruběhu ptovádění  DIa a řádné ho dokonč ení  Dfla. Souč ása. závazku zhotovitele je
pří padné  zají š těn DIo (Dopľ avně tnž enýľ ské  opatřen| a DIR (Dopĺ avně inž enýľ ské  ĺ ozhodnut|.
Zhotovitel je povinen zabezpeč it, aby vš echny použ ité  materiá|y a prvky odpoví daly pří sluš ným Č SN
a měly vš echny atesty pľ o použ ití  v Ceské  ľ epublice. Vš echny použ ité  mateľ iály a {tobky musí  být v I.
tří d_ě jakosti. Při pĺ ovádění  Dí la je nutné  dodĺ ž ovat veš keĺ é  platné  technologické  předpisy a norÍ ny.
Definované  yŕ obly a marcnä |y uvedené  v DPS jsou vä zané  svými technich.ŕ mi, p.ostoro..ýmni,
pož ární mi a hygienickými patametry' Navĺ hované  r{ĺ obky lze nahradit jinými pouze za předpokladu
splnění  pož adovaných vlastností , přič emž  veš keĺ é  použ ité  hmoty musí  být souč ástj ucelené ho systé mu
jedno'ho'"7robce, a v pří padě použ ití  hmot od ví ce ýľ obců  je Zhotovitel povinen objednateli předlož it
osvědč ení  jednoďił ých r,.ýtobců , ž e uvedené  hmoty je moź né  pouź í t pĺ o navrhovanou aplikaci
bez změny ieiich technicĘch vlastností  a pož adované  kvality.
Souč ástí  Dí la je vypracování  a předán dokumentace skuteč né ho provedení  stavby (dä le ú ź ,,DSPS")
poďe ustanovení  \\ 125, odst. 1 a odst. 3 zákona č .1,83/2006 Sb., o ú zemní m p|ánovárĺ  a stavební m řádu
(stavební  zä kon), ve zněni pozdějš í ch předpisů , v ľ ozsahu a obsahu pođ l. přilohy č . 14 ł 7h1áš ky
č '499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve zněrĺ  pozdějš í ch předpisů , se zakĺ eslení m vš ech odchylek,
změn, dopadů  a vlivů  vzniklých v pruběhu realŁace předmětu té to Smlouł y ověřených a odsouhlasených
objednatelem, technicýn dozorem stavební ka (dale jen ,,TDs") a autorským dozorem stavební lĺ a (ďále
té ž  ,ÁDs"). DSPS bude odevzdána ve 4 (č tyřech) tiš těných ł 7hotovení .Ĺ 

^ 
.ĺ , 1 (jednom) vyhotovení

zachycené m na CD, a to kompletně ve foĺ mátu *'pdĘ a đ ále samostatně ł 1ŕ kĺ esové  č ásti ve formátu
*.dwg, textové  č ásti ve formátu *.doc nebo x.docx, tabulkové  č ásti a graĘ ve formátu *.xls nebo *'xlsx.

Dí lo podle té to Smlouvy Se považ uje za dokonč ené , bylo-li schváleno ADS, TDS a odsouhlaseno
apÍ evzato objednatelem. Mastní kem zhotovené ho a pÍ evzaté ho Dí la je objednatel. Předmětem té to
Smlouł ry ie dále závazek objednatele zap|aĺ t za iádĺ ě a vč as ptovedené  Dflo Zhotoviteü cenu ďe č lánku
Z odstavec 7. t. ú o Smlouvy.
objednatel uzavÍ enim té to Smlouvy uděluje Zhotoviteli plnou moc V pří padě nutnosti zajiš tění
spravní ch rozhodnutí  DOSS o Povolení  k,lž ivárunebo uveden1do prorrozu pro provedené  Dí lo.

3.6
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4. Mí sto plnění , Prohláš ení  zhotovitele, Staveniš tc

Mí srcm plnění , pĺ ovádění  D'ta je ul. Hluboč epská a ul. Na Srpeč ku, Praha 5 nacházejicí  se na pozemcí ch
paĺ c. č . 1'44/I, Í 44/t7,I44/1'8, 144/27,l48/3, 1'48/4, 1,49/Í , 1'4g/2, 1'49/4, t49/5, 1'4976, t49/7,
1'49/8, L6l8, 1'619, L620/2, 1620/3, 1,62l/9, 1621/ 1'O, I7o8, 2o4, 41'4/ 1,, L758/3, 1771'/ 1" evidovanŕ h
v k u. Hluboč epy Ĺ728837)(dá|eú ź ,,Mí sto plnění ").
Mí sto plnění  dle č lánku 4 odstavce a.L. je i mí stem předání  a převzetí  řádně provedené ho Dí la.
Zhotovite| prohlaš uje a podpisem té to Smlouvy pownuje, ž e disponuje veš kerymi potřebnými
opľ ávnění mi, odboĺ nými znalostmi a ptaktickýmĺ  zkuš enostmi k řádné mu splnění  té to Smlour,7.
Zhotovitel zároveń pľ ohlaš uje, ž e se podĺ obně seznámil s DPS a podklady předanými objednatelem
a provedl jejich kontrolu.
Zhotovitel prohlaš uje, ž e od objednatele před podpisem té to Smlouvy obdtž el kopii DPS, jeź  *oÍ i
saÍ nostatnou. (volno 

'u)' 
Pří lohu ć. 2 ú w Srnlouvy, uvedenou v č lánku 3. odsnvci l. t. té rc Srnlouvy.

Zhotovite| dále prohlaš uje, ž e ma kdispozici vš echny podklady a informace potřebné  křádné mu
zhotovení  Dila, ź e si ryjasnil pří padné  nejasnosti, ziiš těné  vady, rozpo-ry a opomenutí  a ž e neshledal Le
dni uzavření  té to Smlouvy nedostatky, kteĺ é  by bĺ ánily řádné mu zahájení ,provádění  a dokonč ení  Dí la.
Zhotovitel pľ ohlaš uje, ž e měl před podpisem té to Smlour,7 mož nost seznámit se s lVlí stem plnění
a dů sledně prověřit jeho stav a ž e neshledal ke dni uzavření  té to Smlouw n^ Mí stě plnění  nedostatĘ,
keré  by branily řádné mu zahájerĺ , pĺ ovádění  a dokonč ení  Dí la.
Pokud Zhotovitel neuplatnil pož adavek na ú pĺ ał 'u smluvní  dokumentace dle skuteč ností , kteľ é  bylo
mož né  zjisđ t při seznámeĺ ú  se s dokladya informacemi dle č lánku 4' ĺ rcĺ stavec 4'4 té m Smlcltlvya i\í í stem
plnění 'ďe č lánku 4. odstavec 4.5. ú to Smlouvy, zavazuje se prové st pro objednatele bezplatně
ví cepráce numé  z dů vodu těchto skuteč ností . Cena takoých ví cepĺ ací  jJ zahrnuta v Ceně Dí a ďe
č lánku 7. odstavec 7. L. ú to Srnlouvy. Ví cepráce z dů vodů , kteĺ é  nebylo mož né  při ptohlí dce zjistit, tí m
zlistávají  nedotč eny.
Staveniš těm Se pfo ú č ely té to Smiouvy rozumi Mí sto plnění  a dalš í  mí sta vymezeĺ ápro ptovádění  Dí la
dle té to Smlour,7 a Pfo umí stění  potřebných zaÍ izeĺ i, kteľ á pí semně odsouhlasí  objednatel (dále jen
,,Staveniš tě").
Zhotovitelje povinen pÍ evzí t Staveniš tě ve lhů tě dle č lánku 5. odstavec 5.2.ú to Smlouvy.
o předání  a pÍ evzetj' Staveniš tě Smluvní  StÍ any sepí š í  pĺ otokol o předáĺ í  a pÍ evzetl Staveniš tě, jehoź  vzor
tvoří  nedí lnou souč ást té to Smlouvy jako její  Pří loha č . 8 (dále té ź  ,,Ptotokol o předání  a převzetí
Staveniš tě"). Souč ástí  Pľ otokolu o předání  a pŕ evzeĺ  Staveniš tě bude dokumentace star,-u okolí  dle
č lánku 4 odstavec 4.11'. té to Smlouł ry. Staveniš tě se považ uje zapÍ edané  podpisem Pĺ otokolu o předání
apÍ evzeti Staveniš tě a souč asně zápisem do Stavební ho dení ku oběma Smluvní mi stranami.
Zhotovitel je por,'inen použ í vat Staveniš tě pouze k ú č elů m pĺ ovádění  Dí la podle té to Smlou.ĺ ,ry. Poruš ení
té to povinnosti bude považ ovä no za podstatné  poruš ení  povinností  Zhotovitele podle té to Sńlouvy.
Z dů vodu eviđ ence pří padných š kod způ sobených Zhotovitelem Při pĺ o,.áJění  Dí la je Zhoiovitel
povinen pŕ ed zahájení m ptovádění  Dí la zabezpeč it fotodokumentaci faktické ho stalrr veš keých
nemoviých a moviých věcí  a jejich souč ástí , kteľ é  se nacházejí  v okolí  Staveniš tě a mohou být
pĺ ovádění m Dí la dotč eny, a pÍ edat je před předání m Dí la objednateli na nosič i CD.
Zhotovitel je v pruběhu teallzaceDla a pievzeĺ  Staveniš tě až  đ o iebo předání  dle č lánku 5. odstavec 5.1.
té to Smlouvypovinen:

a) zají sĺ t bezpeč nost vš ech osob oprávněných k pohybu na Staveniš ti;
b) zabezpeč it na pľ acovní ch oděvech zaměstnanců  Zhotovitele viditelĺ r é  a jednozĺ ač né  označ ení

ĺ ázvu Zhotovitele a zajisatpouž ivánl ochĺ anných přileb a ostatní ch ochĺ anných pomů cek;
c) dodrž ovat poĘyKoordinátora BoZP;
d) udľ ž ovat Staveniš tě v upĺ avené m sta'"'u za ač e\em před,cházenl š kod a dbát na č istotu a pořádek

v NIí stě plnění  a jeho bezprostřední m okolí ;
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e) umí stit bezpeč nostĺ i znač ky' ýstaž né  nápisy a dalš í  bezpeč nostní  opatření  pto ochĺ anu
Staveniš tě;

Ð pľ ové st opatření  k ochľ aně ž ivotnfüo pĺ ostředí  na pÍ evzaté m Staveniš ti k zabránění  vzniku š kod
z dů vodů  ł 1'volaných a způ sobených č inností  Zhotovitele.

4.13. Zhotovitel odpoví dá za bezvadný stav Staveniš tě a za š kody v něm vzniklé  od okamž iku převzetí
Staveniš tě až  do pĺ otokoláľ ní ho předání  Staveniš tě zpět obiednateli, přič emž  je povinen udĺ ž ovat
č istotu v ptostoľ u převzaté ho Staveniš tě a dotč ených souviseií cí ch plochách a inž enýľ ských sí tí '
Zhotovitel je povinen na své  náklady zajistit č iš tění  vozidel a ostátní  mechaĺ izace ryií ž děií cí ch
ze Staveniš tě na veřejné  komunikace.

L
I tÉ srsxÁ Č Ásr

PRAHA 5

5. Doba plnění

Zhotovhe| se zavazi1e ah!ýh pří pľ avné  práce na Dí le nejpozději do 7 (sedmi) kalendářní ch dnů  od
nabytí  ú č innosđ  té to Smlouvy podle č lánku 12 odstavec 12.18 té to Smlouvy s tí m, ž e celé  a řádně
dokonč ené  Dí lo podle č lánku 3. odstavce 3. 1'. až  3. 6. té to Smlouł 7 předá objeđ nateli bez vad a
nedodělků  do 30.11.2021 (stavební  práce) a veš lĺ eré  dokladykdokonč ené  stavbě předá do 1'5'1,2.2021,.
Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 (č tĺ nácti) kalendářní ch dnů  od podpisu té to Smlouvy předlož it
obiednateli návrh závazné ho č asové ho plánu pĺ ovádění  Dí la (dále té ž  ,,Flaľ monogram").
Flarmonogram mtsí  býł  v souladu s dobou plnění  Stanovenou v č lánku 5. odstavec 5. 1. té to Smlo,'..y
ä  musí  zohledňovat dobu noč ní ho klidu stanovenou zákonnými předpisy. Zhotovitel se zavazuje pÍ evzí t
|tiv91t5ti (viz definice v č lánku 4. té to Smlouly) neipozděii do 7 (sedmi) kalendářní ch dnů  ode dne, kdy
byl objednatelem odsouhlasen Fĺ armonogram prací .
Zhotoví tel se zavaĄe realŁovat Dí lo specifikované  v č lánku 3. té to Srnlouvy podle objednatelem
odsouhlasené ho Flarmonogramu prací  ďe č lánku 5. odstavce 5.2. s tí m, ž e lilĺ vidace Staveniš tě pĺ oběhne
do 7 (sedmi) kalendářní ch dnů  od předání  Dí la.
Zhotovitel se zavazuje pí semně informovat o tetmí nu předání  Dí la objednatele, a to nejmé ně 7 (sedm)
kalendářní ch dnů  před đ nem pÍ edáván Dí la. Neuč iní -li tak a nedohodnou-li se Smluvní  StÍ any pí semně
jinak, platí , ž e Dilo bude předáno poslední  den lhů ty dle č lánku 5. odstavec 5. 1. té to Srnlouvy v 13:OO
hodin.
Dokladem o předání  a pÍ evzeĺ  Dí la je Předávací  pľ otokol. Yzor PÍ edávací ho pĺ otokolu je nedí lnou
souč ástí  té to Smlouvy a je uveden v Pří loze č . 6 - (dä le ú ź ,,Předávací  protokol").
PÍ edávací  pĺ otokol je povinen Zhotovitelpři předání  Dí la předlož it objednateli. V pří padě předání  Dfla
s nedodělky nebo jinými vadami budou v Předávací m pĺ otokolu vady označ eny, bude stanoven termí n
jejich odsttanění ' bliž š í  podmí nky jejich odsttanění ' popř. budou uvedeny da\š í  ná|ež ltosti nezbytné  pĺ o
odstĺ anění  vad a nedodělků . obsah Předávací ho pľ otokolu bude Poť vÍ zen vlastnoruč ní mi podpisy
zástugců  obou Smluvní ch stĺ an na Předávací m protokolu. Pokud Zhotovitel nesouhlasí  s v.ý{rradami
objednatele, je povinen je v Předávací m pĺ otokolu Í ozpoÍ ovat l(opii Předávací ho pľ otokoiu ob&ź í
obiednatel. Přiměřeně podle tohoto rrstanovení  postupují  Srnluvní  sfttny i v pří padě Ptotokolu o
odstĺ anění  vad.
Zhotovitel se zavazuje odstĺ anit pří padné  vady a nedodělky bezodkladně, nejpozději ve lhů tě uvedené
v Předávací m pľ otokolu. Po odstĺ anění  vad a nedodělků  označ ených v Předávací m protokolu dojde
ksepsání  Pľ oto.kolu. o odstĺ anění  vad, jehoź  vzot woří  nedflnou souč ást té to Smloury iako jeji
Pří loha č :. 7 (dä le té ž  ,,Protokol o odstľ anění  vad"), ktery podepí š ou obě Smluvní  ,t'^.ry. Na obsah
Protokolu o odstranění  vad se přiměřeně uplatní  ustanovení  č lánku 5. odstavec 5. 6. té to Smlouvy.
objednatel ie povinen Dí lo převzí t pouze v pří padě, kdy je Dilo plně způ sobilé  slouž it své mu ú č elu.
V pří padě, ž e bude objednatel v prodlení  s umož nění m pří stupu k llÍ í stu plnění , ujednaný teľ mí n
předání  Dfla dle č lánku 5. odstavec 5. 1. ŕ to Smlouvy se posouvá o tolik dní , o kolik cel.foh dní  bude
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objednatel v prodlení  s umož nění m pří stupu k NIí stu plnění , ovš em pouze v tom roxahu' ve keré m
je prodlení  Zhotovitele se zpož dění m s p'olrádění m Dí la v pří č inné  souvislosti s prodlení m objednatele
s umož nění m pří stupu k Nlí stu plnění '
Zhotovitel je opĺ ávněn přeruš it pĺ ovádění  D:dLa, z1í sĺ -Ii sĘté  pÍ ekáž ky znemož ńujicí  provedení  Dí la
sjednaným způ sobem. oznámeĺ ű o přeruš ení  Dila je Zhotovitel por,.inen pí semně předat ob|ednateĹi
nejpozději do 24 (dvaceti č tyř) hodin od přeruš ení  pĺ ovádění  DiIa' ozĺ ä mení  mtsí  obsahovat detailní
zprávw o jeho pří č inách, navľ hovaných opatření ch, přeđ pokládané  dé lce a Í jnanč ní ch nákladech
scenovou kalkulací  podle č lánku 7. odstavec 7.1'3. ú to Srrrlouvy. Vpří padě odsouhlaseni oznámeĺ ű
objednatelemvzĺ 'ú ]é . Zhotoviteli právo na prodlouž ení  lhů qv provedení  Dila podle č lánku 5. odstavec 5.
1. té to Srnlouvy.
V pruběhu přeruš ení  pľ ovádění  Dí Ia je Zhotovitel povinen zajisĺ t ochĺ anu a bezpeč nost pozastavené ho
Dí la pľ ori poš kození , ztľ átě nebo znĺ č enl. Při přeľ uBeniDfla z dů vodu sĘté  pÍ .uatuy nese odů vodněné
nezbytně nutné  náklady Zhotovitele ryp|yvají cí  z přeruš ení  objednatel.
Zhotovitel je povinen neipozději k okamž iku předání  Dí la objednateli r,7klidit l\{í sto plnění  

^ 
ostatní

prostory knimz mu byl objednatelem umož něn pří stup, předat je a předat objednateli Dí lo
ve smluvené m stalrr' Pokud má, Zhotovĺ tel povinnost odstĺ anit nedoděĘ nebo jiné  vady r,ytč ené
vPředávací m pĺ otokolu, předchozí  věta se neuplamí  ve vztahu kvěcem vzájemně odsouhlaseným
v Předávací m protokolu uľ č eným k odstĺ anění  vad a nedodělků  DiIa, a to do đ oby sepsání  Pĺ otokolu
o odstĺ anění  vad.

6. Realizace smlouvy, pláva a povinnosti Smluvní ch stÍ ]an

6.1'. Pľ áva a povinnosđ  Zhotovitele, Zhotovitel se podpisemté to SmlouvyzavaĄe,ź e:

6,1,1. v pruběhu pĺ ovádění  stavební ch pĺ ací  musí  Zhotovitel zaiistit pří stup do vš ech bytoýh
a nebytoýh prostor, jež  se nacházejí v lvIí stě plnění  a jsou dotč eny rcalizací Di7a.

6.1'.2. Zhotovitel musí  mí t po celou dobu trvání  té to Smlouvy uzavÍ ené  pojiš tění  odpovědnosti
za š kođ u způ sobenou jeho č inností  v dů sledků  pĺ ovádění  Dí la objednateli pří padně třetí m
osobám, a to s limitem pojistné ho plnění  ve q,š i minimálně 1.000.000 rcč  (slovy jeden milion
korun č esýh) (dáIe é ź ,,Pojiš tění "). Ptatný doklad o pojiš tění  Zhotovitete na ođ povědnost
za š kodu způ sobenou č inností  Zhotovitele v souvislosđ  s plnění m té to Smlouvy o Dí lo
zł lijistina své  nál*adyZhotovitel a rcnto doklad Pojiš tění , keýjanedí nou souč ástí  té to Śmlouvy,
je Pří lohou č . 3 té to Srnlouvy. Pojiš tění  Zhotovitele bude pokĺ 1'vat odpovědnost za ú jmu, kteĺ á
vznikne pÍ i a/nebo v souvislosti s plnění m Dí la, tj. (i) ú jrna na zdnví , (ii) š koda na věci vč etně
její ho poš kozeĺ ű, zntč enl nebo ztáty' (iił  jiná majetková š koda ztoho vp|yvajicí . Zhotovitel
se zavazuje udĺ ž ovat platnost a ú č innost Pojiš tění  po celou dobu plnění  dle té to Smlouvy
a v pří padě změny Pojiš tění  o tomto objednatele bezodkladně, nejpozději vš ak đ o 10 (deseti)
kalendářní ch dní  od změny Pojiš tění , infoľ movat. V pří padě, ž e Zhotovitel nesplĺ rí  podmí nky
ulož ené  mu pojistnou smlouvou na Pojiš tění , kteľ ou byl povinen uzavÍ í t 1e Zhotovttel povinen
uhradit objednateliveš keré  q^y^ nároĘvzniklé  zal<ové ho poruš ení  povirrnosti.

6.t.3. a) Zhotovite| se zavazlie řádně a vč as předat Dí lo objednateli.
b) zhotovitel přebí ĺ á vplné m tozsahu odpovědnost za vlastní  !í zeĺ ĺ postupu pľ ací , dodĺ ž ováru
předpisú  o bezpeč nosti pľ áce a ochĺ aně zdtavi při pĺ áci, dodrž ovánl, ptoĺ pož ání ch opatření
apředpisů , dodtž ováni hygienických a jiných předpisů  souvisejí cí ch s realizací Dí Ia a zavazuje
se uhradit veš keĺ é  š kody na zdravi a majetku vzniklé  poruš ení m uvedených předpisů .
c) Zhotovitel provede Dí lo s odbotnou pé č í , v souladu s ieho ú č elem, v tozsahu a kvalitě
stanovenýmri touto Smlouvou a pří sluš nými pĺ ávní mĺ  předpisy, jakoź  i závaznými
a doporuč ují cí mi techni.lq'mi a bezpeč nostní mi noĺ mami platnými v Ceské  ĺ epublice. Zhotovitel
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je por.'inen dodľ ž ovat mimo jiné  obecně závazĺ ou ł yhláš ku Hlavní ho města Pľ ahy č . 8/2OO8
ze dne 29. 5. 2008 o udĺ ž ováni č istoty na ulicí ch a jnýchveřeiných PfostÍ ansť ví ch'
d) Zhotovitel je povinen vé st Stavební  dení k ode dne zahájen pĺ ovedení  Dí la do jeho řádné ho
ukonč ení  a předán objednateli bez vad a nedodělků , a to způ sobem oblryklým, zejmé na
s ohledem na ł ryhláš ku č . 499 /2006 Sb., o dokumentaci staveb ve zněrĺ í pozđ ěiš í ch předpisí  1dáte
jen ,,Stavební  dení k"). V době pří tomnosti Zhotovitele nebo Pĺ acovní ků  Zhotovitele v ľ ł í stě
plnění  musí  být Stavební  dení k pĺ o TDS, ADS a objednatele tľ vale pří stupný. Zhotovitel
umož ní  pří stup ke Stavební mu dení ku i mimo tuto dobu, jestliž e o to objednatel pož ádá.
Záznamy o pruběhu ptací , konttolách přejí mání  prací  a vš ech dalš í ch dú lež iých okolnostech
(např. souhlasné  stanovisko TDS s postuPem đ alš í ch pĺ ací  před zakĺ vim) budou zapisovä ny
denně. Veš keté  pož adav\q, Zhotovitele vů č i objednateli uvedené  ve Stavební m dení ku musí  být
pľ ovedeny pí semně, podepsány oběma Smluvní mi stľ anami a musí  být uvedeno stanovisko
objednatele, jinak nemají  ú č inky.
e) Zhotovitel se zavazuje poskytnout nezbytnou souč innost osobám pĺ ovádějí cí ch TDS, ÄDS
a opĺ ávněným osobám objednatele.
Ð Zhotovitel Se zavazuje nezměnit poddodavatele, pĺ ostřednictví m kteĺ é ho prokazoval
v Zadávací m Í í zeni kvalifikaci, bez předchozí ho pí semné ho souhlasu obiednatele. Spolu
se ž ádostí  o ł 7slovení  souhlasu objednatele se změnou poddodavatele dle předchozí  věq
je 7,hotovitel povinen dolož it doklady prokazujici ze stÍ any nově navľ hované ho poddodavatele
kvalifikaci odpoví dají cí  lĺ valifikaci nahrazované ho poddodavatele, nebo alespoň takovou
kvalifikaci, aby Zhotovitel i po změně poddodavatele nadále naplňoval minimální  ú roveň vš ech
technických kvalifikač ní ch předpokladů  dle pří sluš né ho č lánku zadávací dokumentace.
g) Zhotovite| se zavazuje umož nit osobám opľ ávněným k v'.irlĺ onu kontrolní  č innosti, prové st
kontĺ olu dokladů , souvisejí cí ch s plnění m Veřejné  zakázĘ, a to po dobu danou právní mi
předpisy Č eské  ĺ epubliĘ  k jejich archivaci Qá'Ŕon č . 563/1991 SĹ., o ú č etnicwí , ł e zněru
pozdějš í ch předpisů  a zákon č . 235/2004 Sb., o dani zpÍ idané  hodnoty, ve znění  poslední ch
předpisů ). Zhotovitel se dále zavazu1e plĺ rit povinnosti osoby povinné  spolupů sobit při rrykonu
fĺ nanč ní  kontľ oly prováděné  .. souvislosti s ú hradou služ eb z veřejných q'đ ajů  podle $ 2 pí sm. e)
zákona č . 320/2001Sb., o finanč ní  kontĺ ole ve veřejné  správě, ve znění  pozdějš í ch předpisů .
h) Zhotovite| se zavazuje sdělovat objednateli bez zbyteč né ho ođ Hä du vš echny skirteč nosti,
kteĺ é  by mohly ovlivnit č i změnit pokyny č i zájmy objednatele' Zjisĺ -h Zhotovitel, ž t. poĘny
objednatele jsou nevhodné  č i neú č elné  pro zhotovení  Dila, je povinen na to objednatele
upozomit.
i) Zhotovite| se zavazuje nakládat se vš emi věcmi, dokumenty a jnýĺ nl pí semnostmi, kteté  mu
byly objednatelem svěřeny pĺ o ú č ely zhotovení  Dí la, s pé č í  řádné ho hospodáře a chtánitje před
poš kození m a zneuž itjm. Vš echny pí semnosti a )iné  nosič e informací , vč etně pří padných kopií ,
je povinen chĺ ánit před nepovolanými osobami. Zhotovitel plně odpoví dá za š kođ u způ sobenou
ztÍ átou a zneuž itsrn svěřených hodnot dle tohorc odstavce. Zhotovite| se zavaĄe vrátit
objednateli veš keté  věci, dokumenLy a jiné  pí semnosti' kteĺ é  mu byly objednatelem svěřeny
pro ú č ely plnění  té to Smlou\.T a to do 5 (pěđ ) kalendářní ch dnů  ode dne řádné ho předání  Dila
bez vad a nedodělků .
Zhotovitel se zavazuje na své  nä l*ady odsľ anit, naloź it, odvé zt a zajstí t likvidaci veš keré ho
odpadu a neč istot' kteĺ é  při pľ ovádění  Dí la jeho č inností  vzniknou, a to ve vš ech dotč ených
ptostoľ ech. Zhotovitel je odpovědný iako pů vodce odpadu za nezávadnou lilvidaci veš keŕ ho
odpadu vzniklé ho v souvislosti s rea|izaci Dí la, a to v souladu s platnou legislativou. Zhotovitel
v ĺ ámci teaizace DiIa zabezpeč í  nalož eĺ l veš keĺ é ho odpadu do přistavené ho kontejneru, keý
zajisa na své  náklady. Nlí sto přistavení , popř. ulož ení  kontejneĺ u bude Stanoveno po dohodě
s objednatelem. Zhotovitel se zavazuje na své  náklady a na Svou odpovědnost v pruběhu
teajizace Dí la udrž ovat č istotu ve vš ech dotč ených prostoľ ech a je povinen pĺ ové st závěrcč ný
ú klid veš lĺ eýh prostor Mí sta plnění , které  budou .ĺ . sôuvislosti s plnění m Dí la zneč iš těny.

6.1.4.
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Povinnosti Obie dnate le :

a) objednatel se zavazď1e v souladu s č lánkem 4. é to Srnlouvy předat Zhotoviteli staveruš tě
do 7 (sedmi) kalendářní ch dnů  ode dne, kdy byl objednatelem odsouhlasen Harmonogram prací
Srnlouvy.
b) ouleanatel je povinen před vstupem Zhotovitele na Nlí sto plnění  1ej prokazatelĺ rě seznámit
se zvláš tní mi bezpeč nostní mi a pož ární mi opatření mi objednatele a platnými zvláš tní mi
předpisy. Zhotovitel se podpisem té to Smlou*ry zavazuje, ž e následně provede řádné  seznámení
vš ech slrych zaměstnanců  a pří padně ;iných osob podí lejí cí ch Se r7a pĺ ovádění  Dí |a
pĺ ostřednictví m Zhotovitele (dále té ž  ,,Pracovní ci Zhotovitele") a bude né st plnou
odpovědnost za pÍ ipadné  poruš ení  r.ryš e uvedených opatření  a předpisů  Pĺ acovní ky Zhotovitele.
c) obiednatel se zavazuje poskytnout potřebnou souč innost, kterou lze po něm sptavedlivě
pož adovat při řeš ení  vš ech záIež itostl souvisejí cí ch s reallzaci a předání m Dí la.
d) objednatel zavazuje zap|aĺ tvč as Cenu Dí La za řádně pĺ ovedené  a předané  Dí lo.
e) objednatelje opľ ávněn pĺ ovádět pruběž nou kontĺ olu pĺ ovádění  Dí la (pĺ ac! pĺ ostřednictví m
opľ ávněných osob objednatele uvedených v č lánku 1. odstavec 1. 3. té to Srnlouvy, dále
pľ ostřednictví m TDS a ÄDS. Vpří padě zjiš tění  závad uč iní  objednatel záznam do Stavební ho
denflru s pož adavkem na jejich odsttanění  ve stanovené m termí nu.

objednatel, TDS a ADS jsou v támci kontoLĺ rí  č innosti pľ ovádění  DIa a v jeho pruběhu oprávněni
sledovat, zda jsou práce prováděny podle smluvní ch podmí nek, pĺ ávní ch předpisů  a technických noĺ em
a poź adovat odstĺ anění  č i nápravu zjiš těných vad Dí la, a to v přrměřené  lhů tě dohodnuté
se Zhotovitelern
Pĺ ovádění  Dfla bude kontĺ olováno v pravidelnýrch r.ýdenní ch intervalech (dále ,,Konüolní  dny" nebo
jednotlivě jen ,,Konűolní  deď'). Iiontĺ olní  dny se uskuteč ní  v prostorech, l<teré  zajisti Zhotovitel, a rc
standaĺ dně vž dy jednol za č ttnáct dnů , nedohodnou-li se Smluvní  sftmy v konkĺ é tní m pří padě 1inak.
Zhotovitel je povinen zajisit, aby opńvněná osoba Zhotovitele đ oh1lž ejí cí  na řádné  ptovádění  Dí la,
byla při l(ontrolní ch dnech pří tomna na Staveniš ti. Výsledky l(ontĺ olĺ rí ch dnů  budou zapsány
ve Stavební m dení ku, popř. také  v pí semné m záznamu o pruběhu a r,rysledku jednání  z Kontrolní ho dne.
objednatel, TDS a ÄDS, jsou opĺ ávněni k pĺ ovádění  nepřetĺ ź ité ho dohledu Staveniš tě a svo|ávat té ž
mimořádné  I(ontĺ olĺ rí  dny v pruběhu reaizace Dfla, a to telefonicky nebo e-mailovou zpńvorl zaslanou
opĺ ávněné  osobě Zhotovitele nejmé ně 3 (tři) pĺ acovní  dny před pří sluš ným I{ontľ olní m dnem. Úč ast
Zhotovitele na Kontrolní ch dnech je povinná. Zjisti-h objednatel,Łe Zhotovitel provádí  Dí lo v rozponr
s povinnostmi :,rypl'iĺ ají cí mi ze Smlouł y, obecně závaznýchpńvnlch předpisů  nebo ĆSN, ie objednatel
oprávněn đ ož ađ ovat se toho, aby Zhotovitel odstĺ anil vady a Dí lo pĺ ováděl řádným způ sobem. Za timto
ú č elem mů ž e objednatel ulož it Zhotoviteli v rámci l(ontĺ olnfüo dne ú kol a uľ č it lhů tu pro jeho
provedení . Jestliž e Zhotovitel füol nesplní  ani v dodateč né  přiměřené  lhů tě, jedná se o podstutné
poruš ení  té to Smlouvy, kteté  opĺ avňuje objednatele k odstoupení  od té to Srnlouvy.
Zhotovitel je povinen \ryzv^t objednatele ke kontĺ ole a pĺ ověření  pľ ací , kteĺ é  v dalš í m posttlpu budou
zakÍ yty nebo se Stanou nepří stupnými (postač í  zápis ve Stavební m denil<u). Zhotovitel je povinen ýyzvat
obiednatele 

'nejmé ně 3 (tř') pľ acovní  dny před termí nem, v němž  budou předmětné  pńce zaĄty'
N.euč rní -li taĘ je Zhotovitel povinen ĺ n ž ádost objednatele pńce, keré  byly zAl*W:odkrýt svým
nákladem.
Pokud se objednatel ke kontĺ ole přes vč asné  pí semné  lryzvánl nedostaví , je Zhotovĺ tel opĺ ávněn
předmětné  pńce zaĄt. Bude-li v tomto pří padě objednatel dodateč ně pož adovat jejich odĘtí , je
Zhotovitel povinen toto odkrrí  prové st na náklady objednatele. Pokud sđ  vš ak Ąistí , ź e práce nebył y
řádně pĺ ovedeny, nese veš keĺ é  náklady spojené  ' odkrrí m prací , opravou chybné ho smvu a následným
zal<r-9í mZhotovitel.
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6.8. Pĺ o ú -č ely zají š tění  bezpeč nosti ochĺ any zdraví při pĺ áci (dále jen ,,BozP") na Staveniš ti uĺ č í  objednatel
koordinátora bezpeč nosti a ochľ any zdraví  při práci (dále jen 

',Koorldinátor BOZP"), přič emž
Iiooĺ dináto r BoZP je opĺ ávněn:

a) kooĺ dinovat spolupľ áciZhotovitele, jeho poddodavatelů  a dalš í ch subjektu ł yskytují cí ch se na
Staveniš ti;
b) kontrolovat dodrž ení  plánu B3ZP a provádění  jednotliq''ch č inností  na Staveniš ti s ohledem
na dodĺ ž ovánlbezpeč nosti a ochľ any v pruběhu reahzaceDla;
c) upozoľ ňovat na zjiš těné  nedostatky a pož adovat jejich nápĺ ał 'u.

6,9. Tato Smlouva mů ž e být ukonč ena pí semnou dohodou Smluvní ch stĺ an. V takové m pří padě konč í
platnost Srnlouvydnem uvedenŕ n v dohodě.

6.10. Smluvní  Strany jsou opĺ ávněny od té to Smloulry odstoupit, nastanou-li okolnosti předví dané
ustanovení m s 2002 obč anské ho zákoní ku nebo dojde-li j takové mu poruš ení  té to Smlouvy. 

^

6.11'. Za podstatné  poruš ení  Smlouvy Zhotovitelem se považ ujipří pady, kdy
a) Zhotovitel je v prodlení  s předání m Dí la opĺ oti teĺ mí nu uvedené mu v č lánku 5. odstavec 5.1.
té to Smlour.y o ví ce než  I0 (deset) kalendářní ch dnů ;
b) Zhotovitel nesplnil povirrnost splnit füol ani v dodateč ně poskytnuté  lhů tě dle č lánku 6.
odstavec 6.5. é w Srnlouqa
c) Zhotovitel opakovaně poruš i1 smluvní  č i iiné  právnl povinnosti v souvislosti s plnění m té to
Smlourry, přič emž  opakovaným poruš ení m se ľ ozumí  dfuhé  poruš ení  jaké koliv povinnosti
Zhotovitele;
d) Zhotovitel předlož il ve své  nabí dce na Veřejnou zakázku informace nebo doklady, kteĺ é
neodpoví dají  skuteč nosti a měly vliv na Yŕ běľ  nejvyhodnějš í  nabí dky;
e) Zhotovitel poruš il jinou povinnosť  pý.'o.'ć í  zté tá Smlouvy, kteĺ á nebude odstĺ aněna
č i napravena ani do i0 (deseti) kalendářní ch dnů  ode dne doruč ení  ,ýr"y objednatele k nápravě,
je-li nápravamoź nä ;
f) bylo tozhodnuto o likvidaci Zhotovitele nebo Zhotovitel podá insolvenč ní  návĺ h ohledně své
osoby nebo bylo rozhodnuto o ú padku Zhotovitele nebo bylo ve vztahu ke Zhotoviteli q'dáno., ,
;me rozhodnutí  s obdobnými ú č inky;
g) Zhotovitel bylpÍ avomocně odsouzen za ú myslĺ rý majetkovy nebo hospodářský tĺ estný č in.

6.12. Nastane-li některy z pÍ í pad:ů  uvedených v č lánku ó.11' pí sm. Ð u Ð té to Smlouvy , je Zhotovitel povinen
informovat o té to skuteč nosti objednatele pí semně do 3 (tĘ  pracovní ch dní  od její ho vzniku, společ ně
s informací  o tom, o kteľ ou ze skuteč ností  jde, a s uvedení m blŁš í ch ú dajů , kteĺ é  by objednatel mohl
v té to souvislosđ  potřebovat pto své  rozhodnutí  o odstoupení  od té to Srnlouvy. Nedoddení  té to
povinnosti je podstatným poruš ení m té to Srnlouvy.

6.73. Za podstatné  poruš ení  té to Smloulry objeđ natelem Se ve smyslu $ 2002 obč anské ho zákoní ku
se považ uje zejmé naprodlení  Objednatele s ú hndou Fakuryo vice než  30 (třicet) kalendářní ch dní .

6.t4. odstoupení  od té to Smlouvy musí  být pí semné , iinak ie neplatné . odstoupení  je ú č inné  ode dne, kdy
bylo doruč eno druhé  Smluvní  stĺ aně. V pochybnostech se rĺ ť a za to, ž e odstoupení  od té to Snrlouvy bylo
doruč eno 3. (třetí m) ptacovní m dnem od jeho odeslání  pří sluš né  Smluvní  stĺ aně poš tovní  doporuč enou
zásilkou nebo doruč ení m do datové  schĺ ánky pří sluš né  Smluvní  StÍ any při odeslání  datovou zprávou.

6.75. odstoupení m od té to Smlouvy se závazek touto Smlouvou za\ož ený zruš uje jen ohledně nesplněné ho
zbytku plnění  okamž ikem ú č innosti odstoupení  od Smlou'"7 (ex nunc). Smluvní  StÍ any si jsou povinny
'vTfovnat dosavadní  vzájemné  závazky ze Smlou'ĺ ,y, a to bez zbyteč né ho odkladu, nejpozděii vš ak do 30
(třiceti) dní  od doľ uč ení  oznámeniSmluvní  StÍ any o odstoupení  od ŕ to Srnlouvy.

6.16. objednatel mů ž e od Smlouvy odstoupit také  ohledně celé ho plnění . V tom pří padě se závazek touto
Smlouvou zaLož ený zruš uje od poč átku (ex tunc) a Smluvní  StÍ any si jsou povinny vĺ átit vš e, co si plnily,
a to bez zbyteč né ho odkladu, nejpozději vš ak do 30 (třiceti) kalendářní ch dnů  od doruč ení  oznámení
objednatele o odstoupení  od té to Srnlouvy.

Přelož ka vedení  NN v ul. Hluboč epská Stranka y
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6.17. odstoupĹli objednatel zdů vodů  na StÍ aně Zhotovitele od Smlour.ry po předání  Dí la,',7jadruje

Zhotovhe| souhlas s dm, ž e je objednatel opĺ ávněn Dí lo upľ avit č i odstĺ anit vady Dila za pomoci třetí
osoby. Ptáva objednatele ze záruky za jakost neisou tí mto postupem dotč ena.

ó.18. L'konč ení m té to Srnlour.7 není  dotč en náĺ ok na zap|aceĺ ĺ  smluvní  pokuty nebo zákonné ho ú roku
z p.rodleni, pokud již  dospěl, právo na náhľ adu š kody vzniklé  poruš ení m smluvní  povinnosti, povinnost
pnva z odpovědnosti za vady ani ujednání , která ma1ivzhledem ke své  PoYerze zavizovat Smluvní  StÍ any
i po ukonč ení  té to Smlouvy'

6.19. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání  té to Smlouvy, bude -li to mož né  vzhledem k předměru
Smlouvy, ź e pti reallzaci Dí la se přiměřeným způ sobem pokusí  zajisĺ t:
6.19.1. plnění  veš keqich povinností  :,ryp|ý"ĺ ajici z právnlch předpisů  Č eské  ľ epubliky, zejrné na pak z

předpisů  pĺ acovněpľ ávní ch, předpisů  z oblasti zaměstnanosti a bezpeč nosti ochĺ any zdľ z'v pii
ptáci, a to vů č i vš em osobám, kteĺ é  Se na plnění  veřejné  zakázĘ podí lejí ; plnění  těchto
povÍ rnosd zajistiZhotovitel i u sých poddodavatelů ;

6.|9.2. sjednání  a dodrtovä ní  srrrluvní ch podmí nek se s\..foni poddodavateli srovnatelných s podmí nkami
sjednanými ve smlouvě na plnění  veřejné  zakázky, a to v ĺ ozsahu t'š e smluvní ch pokut a dé Ę
záruč ru doby; uvedené  smluvní  podmí nky se považ ují  z^ stoYnatelné , bude-li výš e srnluvní ch
pokut a dé lka záruč n doby shodná se smlouvou na veřejnor rakázLĺ ;

6.19.3. iaa''e a vč asné  plnění  frnánč ní ch závazki svym poddoł avatelů m,kdy za Í ádné  a vč asné  plnění
se považ uje plné  uhĺ azení  poddodavatelem ĺ ystavených faktuĺ  za p|něru poskytnutá k plnění
veřejné  zakáz|ry,atovž dy do 15 pĺ acovní ch dnů  od obdľ ž ení  platby ze sttany objednatele za
konkĺ é tní  plnění ;

6.19.4. sní ž ení  negativnfüo dopadu jeho č innosu při plnění  veřejné  zakázĘ na ź ivotní  ptostředí , a to
zejmé naz
_ vpž í vánkĺ  ní zkoemisní ch automobilů , má-li je k dispozici;

- tiskem veš kerych listinných r'1'stupů , odevzdávaných objednateli při realllzaci veřejné  zakázky
na papí r, ktery je š etmý k ž ivotní mu ptostředí , pokud zvláš tni použ ití  pĺ o specifické  ú č ely
nevyź aduje iiný dľ uh PaPí ľ u; motivování m zaměstnanců  dodavatele k efektivní mu/ú sporné mu
tislru;

_ předcházeĺ ĺ m zneč iš t'ování  ovzduš í  a sĺ iž ování m ú rovně zneč iš t'ování , mů ž e-li je během
plnění  veřejné  zakázky způ sobit;

_ předcházetú m vzniku odpadů , stanovení m hieraĺ chie naĘádání  s nimi a prosazovánim
záLJadntch pľ incipů  ochĺ any ž ivotnfüo pľ ostředí  a zdtavilidí  při nďrďádáni s odpady

6.19.5. implementaci nové ho nebo znač ně zlepš ené ho produktu, služ by nebo postupu souvisejí cí ro
s předmětem veřejné  zakázky, bude-li to vzhledem lĺ e smyslu .akár|ry moź né .

7.1.

7. C-e,na Dí la, platební  podmí nky

objednatel a Zhotovitel ujednávaý, ž e celková ceĺ a za provedení  Dí la (dále té ź  ,,Crna Dí la")
jesjednána dohodou Smluvní ch Stfan podle zákona č .526/1990 Sb., ocenách, veznění  pozdějš í ch
předpisů . Cena Dila, vč etně polož kové ho č lenění  je uvedena v Polož kové m ĺ ozpoč tu s nabí dkovou
cenou' jež  woÍ i nedí lnou souč ást té to Smlouvy jako její  Pří loha č . 1. Tato cena Dí la je cenou maxirnální
a nepřekĺ oč itelnou a zahmuje veš keĺ é  náklađ y Zhotovitele spojené  s provedení m Dí la.
Cena za řádně pĺ ovedené  a předané  Dí lo a dalš í  s Dí lem souvisejí cí  füony je stanovena tako:

č . 0046/0/oPRI/21

730.035'- Kč
t53.307,- Kć
883.342'- Kč

Crrra Dí la celkem bez DPH
DPH 21"/o

Crna Dfla celkem vč . DPH
Sloqł  sedm set třicet tisí c třicet pět korun č eských bez DPH

Přelož ka vedení  NN v ul. Hluboč epská Stranlĺ a to
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Cena dle č l. 7 odst. 7. I. té to Smlouq,' mů ž e být upÍ avena v pří padě změny pří sluš ných daňolych
předpisů  v prrlběhu rea\izace Dí la. V toÍ nto pří padě b.rd. ."na a]" ieto Smlouĺ T upÍ avena podle r,yš e
sazeb DPH platných ke dni vzniku zdanitelné ho plnění .
Zhotovitel je povinen Ę,'pracovat za kaž dý kalendářní  měsí c soupis provedených prací  a posýnuýh
plnění  (dá|e té ž  ,,Zjí š t'ovací  pĺ otokol" oceněný podle Přilohy č ' 1 té to Srrrlouvy- Polož kové ho ĺ ozpoč tu
stavby s nabí dkovou cenou' Zj1š t'ovací  pĺ otokol Zhotovitel předtož í  k odsouhlasení  TDS a objednateli
vž d'v nejpozději do 10. (desáté ho) dne následují cí ho kalendářnfüo měsí ce. V pří padě schválení
ZJiš t'ovaclho pĺ otokolu TDS a zátoveň' objednatelemvznlká Zhotoviteli právo ł 1'stavit pří sluš ný dí lč í
daňor1í  doklad (dále jen ,,Fakura") a Fakuru spolu s odsouhlaseným Zjĺ š t'ovací m pĺ otoĹolem
(s podpisy Zhotovitele, TDS a objednatele) doruč it objednate\l. Za ĺ len uskuteč nění  zä anitelné ho
pĘěq se považ uje poslední  den měsí ce , za nějž  byla Faktura \Tstavena obiednavateli. Provedené  práce
adodávĘ budou hnzeny Objednatelem měsí č ně na záHadě kFaktuře přilož ených Z]lš t'ovací ch
pĺ otokolů  odsouhlasených TDS a objednatelem, a to do yýš e 90olo (devadesát procent) sjednané  ceny
Dí la s tí m,ź e zbyvají cí ch 1Oolo (deset procent) sjednané  Ceny Dí la bude uhĺ azeno Zhotoviteli po řádné m
pĺ ovedení  a piedán DIa bez vad a nedodělků , 

^ 
to n^ zá|<Iadě oboustĺ anně odsouhlasené ho

a Podepsané ho pĺ otokolu o předánl a pÍ evzeĺ Dila, jehoź  vzot BroÍ í nedí lnou souč ást té to Snrlouvy jako
její  Pĺ loha č . 6 - Předávaciprotokol.
Zhotovitel vystaví  po řádné m předání  Dí fa a odstĺ anění  pří padných vad koneč nou Fakturu, kteľ ou
doruč í  objednateli. Přilohou Faktury bude kopie PÍ edávacł lo ptotokolu a bylo-li Dí lo předáno s vadami,
také  pĺ otokolu o odstĺ anění  vad a nedodělků , jehož  vzot tvoři nedí lĺ rou souč ást té to Srnlouvy jako její
Pří loha ć. 7 - Pľ otokol o odstľ anění  vad, přič emž  ť yto protokoly musí  být podepsané  oběma
Smluvní mi stĺ anami. Ustanovení  s 2108 ve spojení  s $ 2615 obč anské ho zákoní ku tí m není  dotč eno.
Falcury vyst1vené  Zhotovitelem budou obsahovat nálež itostj obchodní  tistiny dle $ 435 obč anské ho
zákoní ku ada|eé ź :
a) označ enlDfla a označ eĺ í  té to Srnlou\,f/ (č í slo CES uvedené  , záIllaví té to Smlouvy);
b) uvedení  dí tč í  č ásti Ceny Dí la;
c) ú plné  bankovní  spojení  Zhotovitele spolu s uvedení m identifikitoru pÍ o platbu (variabilĺ rí  symbol č i

jiné ), přič emž  č í slo ú č tu Zhotovitele bude odpoví dat č í slu ú č tu uvedené mu v zah|aví  té to smlouvy
nebo č í slu ú č tu vĺ egisľ u plátců  DPH, popř. řádně oznámené mu č í slu ú č ru postupem dle té to
Srnlouvy

d) veš keré  nálež itosti $ 29 zákona č .235/2004 Sb., o dani zpÍ idané  hodnoty' ve znění  pozdějš í ch
předpisů , pokud bude Zhotovitel ke dni uskuteč nění  zdanitelné ho plnění  plátcem DPH.

Zhotovitel Fakturu doruč í  ve foĺ mátu PDF do datové  schĺ ánky objednatele uvedenou ve č lánku 12.
odstavec 1'2.3 ú w Srrrlouvy nebo v listinné  podobě na adľ esu sí ďa objednatele, popř. do řádně
oznámené  datové  schĺ ánĘ č i na adľ esu oznámenou postuPem dle té to Smlouł ry uvedenou ve č lánku 12.
odstavec 1'2.3 ú rc Smlouvy.
Řĺ a''e r,ystavená Faktuľ a se splatností  30 (tĺ iceti) kalendářní ch dnů  musí  být doruč ena objednateli
alespoň 27 (dvacet jedna) kalendářní ch dnů  před její  splatností . Faktum je povaź ována za pĺ oplacenou
okamž ikem odepsání  pří sluš né  Frnanč ní  č ástky z uč ĺ : objednatele ve pľ ospěch ú č tu Zhotovitele.
Objednatel má právo před uplynutí m lhů ty splatnosti faktury pož ádat opĺ ávněnou osobu Zhotovitele
ovystavení  nové  Fakury' anť z by doš lo kprodlení  s její  rihradou, né obsahuje-Ii pů vodní  Faktuĺ a
nálež itosti nebo ú daje stanovené  touto Smlouvou nebo obecně závazĺ ými pľ ávní mi předpisy, chybĹli
kopie potvĺ zené ho Zjiš t'ovaciho pĺ otokolu nebo Předávací ho pľ otokolu, popř. té ž  Pĺ otokolu
o odstĺ anění  vad, obsahuje-li jiné  cenové  ú daje nebo jiný předmět Dí a než  dohoánuý .ĺ . té to Smlouvě,
bude-li obsahovat chybné  ú daje nebo byla-li objednaieli doľ uč ena mé ně než  2I (dvacet jedna)
kalendářní ch dnů  před |ejí  splatností . Nová lhů ta splatnosti v dé lce 30 (třiceti) kalendářní ch dní  poč ne
plynout ode dne doruč ení  nové  Faktury objednateli
Veš keľ é  platby budou ptobilrat q'hľ adně v korunách č eských a tovněž  veš keĺ é  cenové  ú daje budou
uvedenyv té to měně.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

Přelož ka ĺ ''edení  NN v ul. Hluboč epská Stránka tt
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7.10.

7.11.

7.12.

7.13.

ł
č . 0046/0/oPRI/21

V pří padě uvedení  odliš ných bankovní ch ú dajů  na Faktuře mají  přednost ú daje uvedené  v zÁLiaví  é to
Smlouł y nebo č í slo ú č tu v ĺ egisľ u plátců  DPH, a to až  do doby řádné ho oznámení  změny bankovní ch
ú dajů  postupem dle té to Smlour,ry.
7_hotovitel ptohlaš uje, ž e sp.r'ávce daně před.uzavÍ enim té to Smloury nerozhodI, ž e ie nespolehlirim

plátcem ve sm1sĘ $ 1'06a Zä |<ona o DPH (dále jen ,,Nespolehliý plátce"). V pří padě, ž e 
'piár... dáně

rozhodne o tom' te Zhotovitel je Nespolehliv.ým pl'átcern" zavazqe se Zhotovitel o tomto_ informovat
objednatele do 3 (tÍ Ð pracovní ch dní  od lryđ ání  takové ho tozhodnutí . Stane-li Zhotovitel
Nespolehlirym plátcem, mů ž e objednatel uhľ adit Zhotoviteli pouze záHad daně, přič emž  DPH bude
uhtazena Zhotoviteli až  po pí semné m dolož ení  Zhotovitele o jeho ú hľ adě té to DPH pří sluš né mu
spľ ávci daně.
Zhotovitel beĺ e na vědomí , ž e vznikne-li během pĺ ovádění  D:ť 'a pož adavek na změnu ľ ozsahu a đ rrrhu
prací , bude projednán postupem v souladu ,. Żákon"^ o ,uáárá^ veřejných zakázek. L]stanovení
č lánku 4. odstavec 4.6.é rc Smlouł 7 není  dotč eno.
objednatel je opĺ ávněn pož ađ ovat po Zhotoviteli pĺ ovedení  ví ce pĺ ací  nebo jiných změn Dí la, kteĺ é
musí  být před je1ich pĺ ovedení m pí semně odsouhlaseny Smluvní mi stranami. Zhotovitel je povinen tako
dohodnuté  změny Dfla pľ ové st. Nebude-li mezi Smluvní mi stranami dohodnuto jinaĘ budou veš lĺ eré
uí cep'ráce nebo jiné  změny Dí la oceněny polož korymi cenami uvedenými v Pří loze č . 1té to Srnlouvy-
Poloł Fov.em. rozpoč tu s nabí dkovou cenou. ostatní  polož ky, kteĺ é  zde nejsou uvedeny, buđ ou o..'8.y
nejvfie do hodnory akuální ch směĺ ných cen r.yđ aných společ ností  ÚRS CZ a.s., ĺ Č oz ął 115645,
platných ke dni Zhotovitelem přeďož ené  cenové  kalkulace.

8. Sankč ní  uiednání

8.1. V pří padě, ź e Zhotovitel nedodĺ ž í  lhů tu předání  řádně dokonč ené ho Dí la uvedenou v č lánku 5. odstavec
5. 1. té to Smlouvy, je objeđ natel opľ ávněn pož adovat ú hradu smluvní  pokuty ve vfii 1o.ooo Kč  (slovy:
deset tisí c koľ un č eských) zakaž dý započ aý den pĺ oďení .

8.2. V pří padě, ž e Zhotovjtel poĺ uš í  někteĺ ou z povinností  dle č lánku 3 odstavec 3.4 nebo č lánku 10.
odstavce 10.1. nebo odstavce 1O.2., nebo č lánku 11. odstavce 1'1'.1 nebo odstavce 1'1'.2 té to Smlouvy,
je objednatel opĺ ávněn pož adovat ú hĺ adu smluvní  pokuty ve ".fii 5.000 Kč  (slolry: pět tisí c konln
č eských) za kaź dé  j ednotlivé  p oĺ uš ení  povinnos ti.

8.3. V pří padě, ź e Zhotovitel poruš í  smluvní  povinnost dle č lánku 6. odstavec 6.L'2 nebo č lánku 12. odstavec
12.1'2 té to Smlourry, je objednatel opľ ávněn pož adovat ú hľ adu smluvní  pokuty ve lryš i 50.000 Kč  (slolry:
padesát tisí c korun č eských) zakaž đ ý jednotlir,7 pří pad poruš ení .

8.4. V pří padě, ž e Zhotovitel poruš í  povinnosti uvedené  v č hnku 4 odstavec 4.3 a 4.LL nebo č lánku 6.
odstavec 6.1.3. pí sm.b) rž  i) nebo č lánku 6. odstavec 6.1'.4. té to Smlour7, je objednatel opĺ ávněn
pož adovat uhradu smluvní  pokury ve vfii 5'000 Kč  (slovy: pět tisí c korun č esĘch) zi:a kaž dý 1eä notliwý
pří pad poruš ení '

8.5. tPří padě, ž e Zhotovitel poruš í  povinnost uvedenou vč lánku 6. odstavec 6.12. ú w Smlouvy,
je ob|ednatel opľ ávněn pož adovat ú hĺ adu smluvní  pokuĘ ve vyš i 5.000 Kč  (slolry: pět tisí c korun
č eských) zakaž dý započ aý đ en ptoďení

8.6. V pří padě, ž e Zhotovitel nedodĺ ž í  lhů tu pľ o přeďož ení  HarmonogÍ amu uvedenou v č lánku 5. odstavec
5.2 é w Smlouvy, je objednatel opľ ávněi poiador^t ú hľ adu sml..rrní  pokuty ve lryš i 5.000 Kč  (slory: pět
tisí c korun č eských) zakaž dý započ aý den pĺ odlení .

8.7. V pří padě, ž e Zhotovitel neodstĺ aní  vady Dí la ve lhů tě stanovené  v č lánku 5. odstavec 5.7 nebo č lánku 9.
odstavec 9.4 nebo odstavec 9.5. té to Smloury, je objednatel oprávněn pož adovat ú hĺ adu smluvní
pokuty ve vy-š i 5.000 Kč  (slovy: pět tisí c korun č eských) zal<až đ ou vadu a \<aź dý z"p"č aý den prodlení .

8.8. V pří padě, ž n Zhotoritel i přes předchozí  upozotnění  objednatele nesplĺ rí  povinnost v-1p\yvĄí ci
z obecně platných pľ ávní ch předpisů  ýkají cí ch se bezpeč nosti práce a ochrany zdtavi při ptáci
adodrź ování  pĺ otipož árnlch opatření  nebo poruš í  povinnosti r,1,pl1'vají cí  z č lánku 4. odstavce 4.B té w
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8.9.

8.10.

8.11.

8.12.

8.13.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.
9.6.

ł
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Smlouvy, je objednatel opĺ ávněn poź adovat ú hĺ adu smluvní  pokury ve lyš i 5.000 Kč  (slovy: pět tisí c
korun č eských) zakaž d'é  jednotlivé  nesplnění  takoĺ ých povinností .

Yqĺ pť ě' ź e-s.e.7,hotovitel nedostaví  na Iiontĺ olní  den nebo ZhotoviteIÍ ádně a ve lhů tě nesplĺ rí  ú kol
uloź ený mu objednatelem v rámci l{ontĺ olnfüo dne podle č lánku 6. odstavce 6.4. a 6.5. té to Š oilo,rr.y,
je objednatel opĺ ávněn pož adovat ú hĺ adu smluvní  pokuty ve q,š i 5.000 Kč  (sloł y: pět tisí c korun
č eských) zakaž dý započ aý den pĺ odlení '
V pří padě, ž e Zhotovitel poruš í  povinnost uvedenou v č lánku 7.1.1 ú to Srrrlouvy týlĺ ají ci se neoznámení
ryďání  rozh.odnutí  splávce.daně o tom, ž e Zhotovitel ie Nespolehlilrym plátcem, je objednatel opĺ ávněn
poź adovat uhradu smluvní  pokuryve ufii 1.000 Kč  (slovy: jeden ĺ sí c kórun č eských) zakaž dý )apoč aý
den prodlení .
V pĘadě, .ž e objednatel bude v prodlení  s ú hĺ adou pří sluš né  Faktury, je Zhotovitel opĺ ávněn
pož adovatuhradu uroku z pľ oďení  ve r.1rš i stanovené  pří sluš nými právní mi předpisy.
objednatel je optávněn uplatňovat vů č i Zhotoviteli veš keré  smluvní  pokuty, na keré  mu bude
z poruš ení  Smlouvy Zhotovitelem vypýat náľ ok ďe tohoto č lánku, tj. i v pří padě kumulace smluvní ch
pokut. Zaplacenlm smluvní  pokuĘ není  dotč eno pľ ávo na náhĺ adu š kody vzniklé  z poruš ení  povinnosti,
ke keré  se smluvní  pokuta vztahýe. Srrrluvní  pokÚu zaplatiZhotoviteĺ  vedle š kođ 1ł , laerá objednateli
vznikne v dů sledku poruš ení  závazku Zhotovitele dle Smlouvy. Zap|acenim smluvní  pokuty není
dotč eno pĺ ávo na ú ľ ok z pľ odlení  ďe platných právní ch předpisů '
Srrrluvní  pokuta nebo ú rok z prodlení  jsou splatne ve ľ lritě 30 (třiceti) kalenđ ářní ch dnů  od doruč ení
pí semné  ,ý.ry opĺ ávněné  Smluvní  StÍ any Smluvní  stĺ aně povinné  ze smluvní  pokuty nebo ú ĺ oku
z pĺ odlení . Yýzva musí  obsahovat kĺ omě r.7č í slení  rýš e smluvní  pokuty nebo ú ĺ oku z prodlení  talĺ e
infoĺ maci o způ sobu ú hrady.

9. Nebe zpećí  š kody na věci, předání  a prevzeti dí La, zátuć,ní  doba

Srnluvní  sľ any si ujednaly zárÄ<l za jakost ve smplu 5 2619 a nás|. obč anské ho zákonfl<u v dé lce 60
(š edesáti) měsí ců  od předání  Dí Ia, tj' podpisu Předávací ho pĺ otokolu, popř. Pĺ otokolu o odstĺ anění  vad.
Záruč n doba poč í ná běž et ode dne oboustĺ anné ho pođ epsání  Předávací ho ptotokolu. V pří padě,
ź e z obsahu Předávací ho ptotokolu vyP\^ýoá, povinnost ż hotovitele odstĺ anit ,r"dy Dil^, poč ne^zá'.rč ní
lhů ta běž et až  oboustĺ anným podpisem Protokolu odstľ anění  vad.
Pĺ o r.ylouč ení  pochybnosti Smluvní  stĺ any sjednávají , ž e Dí lo má vady, není -li po celou záruč ní  dobu
v souladu s touto Smlouvou (vč etně jejich pří loh), pľ ávní mi předpisy a technicĘmi normami nebo
nemů ž e-li v dů sledku změn právní ch předpisů  nebo technických notem plně slouž it své mu ú č elu'
objednatel je optávněn uplatnit vady u Zhotovitele kdykoliv během záruč nĺ  doby bez ohledu na to,
kdy obiednatel takové  vady zjistil nebo mohl zjistit. Pĺ o vylouč ení  pochybností  se sjednává, ž e pÍ evzetirn
Dila není  dotč eno právo objednatele uplatňovatptáva zvad, keré  byĘ zjistitelné , ale nebyly zjiš těny
při převzetí .
ohláš ení  vad provádí  opĺ ávněná osoba objednatele mimo jiné  pĺ ostřednicwí m e-mailové  zpnr y
??:|?'ł é  opĺ ávněné  osobě Zhotovitele (dále jen ,,ohláš ení  vad"). Zhotovitel je povinen powrdit pĺ ii"ĺ
ohláš ení  vad nejpozději následují cí  pĺ acovní  den od doruč ení  ohláš ení  l.ad pĺ ortř.dnictví m .-mä ilorré
zprá,,ry zas|ané  opľ ávněné  osobě objednatele (dále jen ,,Potvtzení  ohláš ení  vad").
VadyodstraniZhotovitel nepĺ odleně, na vlastnináHady, nejpozději vš ak do 10 (deseti) kalendářní ch dnů
ode dne doruč ení  ohláš ení  vad' pokud se Smluvní  Stfany vzhledem k por'aze vady r1yslovně nedohodnou
jinak
Zhotovitel je povinen konzultovat vš echny zalež itosti spojené  s odstĺ aňov ánlrr- vad, s objednatelem.
o odstĺ aněru vad postupem podle č lánku 9. odsnvec 9.3. té to Srnlouvy je Zhotovitel povinen sepsat
Pľ otokol o ođ stĺ anění  vad. V Protokolu o odstĺ anění  vad bude uveden đ en oznámení  vad' den zahájení
odstĺ aňování  vad, postuP při odstraň ování  vad Dí Ia a den předání  Dila bez vad' Dalš í  nálež itosti
Pĺ otokolu o odstĺ anění  vad jsou Stanoveny ĺ ' č lánku 5. odstavec 5.7 . ú rc Srrrlouvy.
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9.11,.

9.12.

9.73.

9.14.
9.15.

9.16.

10.1.
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Pokud objednatel nemů ž e Dilo nebo jeho č ást pĺ o vady už í vat, ptodluž uie se záruč ní  doba o dobu
od ohláš ení  vadZhotoviteli do její ho ú plné ho odstĺ anění '
Pokud Zhotovitel řádně a vč as neodstĺ aní  oznámené  vady nebo nezaháií  iejich odstĺ aňování  vč as
aÍ ádně., má objednatel pľ ávo vady odstĺ anit sám nebo;e dát odstĺ anit třetí  osobou, vobou pří padech
nanä Hađ yZhotovitele.
Llstanovení mi tohoto č lánku Smlour.y nejsou dotč ena ani omezena práva objednatele z vadné ho plnění
vyplyvĄicí zprávnlchpředpisů  ani ustanovení  č lánku 8 té to Smlouln Sankč ní  ujednání .
Srnluvní  sÚany sjednávají , ž e nä hrada š kody se bude ří dit pĺ ávní mi předpisy, není -li V té to Smlouvě
sjednáno jinak
Zhotoví tel odpoví dá zakaž dé  zaviněné  poruš ení  smluvní  povinnosti.
Zhotovitel 9dp9"rý mimo jné  zvveš kerou š kodu, kerá vznikne v dů sledku vady Dí la nebo v dů sledku
poruš ení  jrné  právní  povinnosti Zhotovitele.
objednatel není  odpovědný za š kodu způ sobenou pĺ acovní m űĺ zizem Pľ acovní kovi Zhotovitele
nebo ú etí  osobě v NIí stě plnění , pokud tato š koda nebyla způ sobena č inem nebo opominutí m
objednatele nebo jeho pracovní lĺ a.
Skodu ľ ľ adí  š ků dce v penězí ch, ĺ ež ádá-Llpoš kozený uvedení  do předeš lé ho stavu.
Náhľ ada š kody je splatná ve lhů tě 30 (třiceti) kalendářní ch dnů  od doruč ení  pí semné  oýr"y optávněné
Smluvní  Stľ any Smluvní  stĺ aně povinné  z náhľ adyš kody.
Zbotovĺ te| nese od doby převzetí  Staveniš tě do doby pĺ otokoláĺ ní ho předání  dí la obiednateĹi nebezpeč í
š kody
a) na Dí le a vš ech jeho zhotovovaných a uptavovaných č ástech,
b) na plochách,lnž enýĺ ských sí tí ch a cizí ch zaÍ í zenich v dotč ených pĺ ostotách Staveniš tě, a to ode dne

jelich převzeti Zhotovitelem do doby předání  Dí la, pokud v jednotliv'ých pří padech nebude
dohodnwo jinaĘ

c) na majetku, zdĺ aví  a právech třetí ch osob vzniklých v souvislosti s pľ ovádění m předmětu Dí la,
d) na pozemlĺ r, na keré m je Dilo pĺ ováděno, pokud vznik š koáy ie v souvislosti s pľ ovádění m

předmětu Dí la nebo způ sobený zaměstnanci č i spoluptacují cí mi subiekty Zhotovite|e,
e) na ostatní ch přilehlých objektech a pozemcí ch.

10. Poddodavatelé

Zhotovitel se zavazuje při pĺ ovádění  Dí la q'už í t ł ýhĺ adně poddodavatele, kteří  jsou uvedeni v Pří loze
ć,.4 - Seznam poddodavatelů  Zhotovitele té to Smlouvy. Poddodavatelé  jsou povinni plnit ty č ásti
plnění , které  specifikuje Pří loha č . 4 Srnlouvy, a to plĺ rě v souladu s podmí nkami té to Smlouvy.
Zhotovitel vš ak odpoví dá a phění  srych závazki poďe té to Smlouvy bez ohledu na to' fo k její mu
plnění  bude už í vat poddodavatele' a to vč etně p1''é  odpovědnostl za vznik š kody způ sobené
poddodavateli.
Výměna kteĺ é hokoli z poddodavatelů  uvede"ŕ h 

" 
Pří loze ć. 4 é to Srrrlouvy je moź nä jen s předchozí rn

pí semným souhlasem objednatele, ktery svů j souhlas nebude bezdů vodně odpí rat č j zdrž ovit. Za dlivod'
k odepření  souhlasu se vš ak považ uje, pokud má jí t o rýměnu poddodavatele, pomocí  keré ho
Zhotovitel ptokazovaI v zađ ávací rn Í 1zenl kvalifikaci a Zhotovitel nepĺ okáž e způ sobem stanoveným
pro pro|azovä ru kvalifikace v Zadávací m ří zeĺ ĺ , ž e noý poddodavatel splňuje kvalifikaci minimálně
v rozsahu, v němž  jĺ vZadávaciĺ nÍ í zení prokázalpů vodní  poddodavatel; objednatel je ľ ovněž  oprávněn
odepří t souhlas s rryměnou poddodavatel tehdy, pokud navrhovaný noý poddodavatel podal
vZadä vacirnÍ izeĺ ivlastni nabí dku nebo je subjektem, kteý jtž  poskytoval objednateli stavební  p"áce,
na je1í chž  zá|<ladě vznlWa objednateli š koda nebo pokud měl objednatel ktako posýovaným
stavební m prací m námitĘ souvisejí cí  s kvalitou, ,orr^h.* č i ú č tování m. objednatel je iate opľ ávněn
pož adovat qiměnu poddodavatele, pokud tento pľ okazatelĺ ě přispí vá k vadné mu pĺ ovádění  Dí la
aZhotovitel je povinen té to ź ä dostl r,1'hovět. Vpfipadě, ž e se v DPS objeł 'ují  pož adavkv nebo pí ĺ mé
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10.3

71.1,.

11.2.

11.3.

12.1.

12.2.

'12.3.

č i nepří mé  odka'zv na urč ité  poddodavatele' riĺ obĘ nebo patenty na ł ryná|ezy, už itné  vZo\, prumyslové
vzory, ochľ arrné  znánĘ nebo označ ení  pů vodu, objednatel, po předchozí m pí semné m souĚlasu, mů ž e
umož nit pĺ o plnění  předmětu té to Smlouł y použ ití  i jiných, kvalitativně a technicky steiných nebo
lepš í ch řeš ení , než  jsou stanovena v DPS.
Poruš ení  jaké koli povinnosti dle č lánku 10 té to Srnlouvyopĺ avňuje objednatele kodstoupení  od té to
Srnlouvy. Tí m není  dotč ena povinnost Zhotovitele zaplatit objednateli smluvní  pokutu dle č l. 8. odst.
8.2.ú to Smlouvy.

11. Realizaćnitým

Zhotovitel se zavazuje, ź e provádění  Dí la na jeho stĺ aně bude zajiš t'ovat teahzač ní  ým, jehož  slož ení
a odboľ ná kvalifikace jednotlił ych č lenů  isou uvedenyv Pří loze č . 5 - Realizač ní  ým Zhotovitele té to
Smlouvy, popř. ýmu, jehoź  slož ení  bylo změněno v souladu s tí mto č lánkem (dá|e té ź  ,,Realizač ní
ým").
Výměna kteľ é hokoli ze č lenů  Realizač ní ho ýmu je ĺ r'ož ná pouze v pří padě, ž e noý č len Realizač nfüo
ýmu disponuie minimálně stejnou odbornou způ sobilostí , kterou ďe Pří lohy č . 5 té to Srnlouvy
disponuje č len Realizač nfüo ty-.', jenž  je nahrazováĺ  noqí m č lenem nebo kteľ ou ĺ ahtazovaný č len
Realizač nfüo ty-.' prokazova| v Zadä vací m ŕ 1zent; jakoukoli změnu č lena Realizač ní ho ty-r'
jeZhotovitelpovinen oznä mh objednateli nejmé ně 5 (pěÐ pľ acovní ch dnů  před touto změnou, kĺ omě
pří padů , 1e1ichž  povaha to vyluč uje, Zhotovitel je povinen na pož Ädä ru objednatele prol<ázat splnění
povinností  stanovených v tomto č lánku.
Poruš ení  jaké koli povinnosti ďe tohoto č lánku opĺ avňuje objednatele k odstoupení  od té to Smlouvy.
Tí m není  dotč ena povinnost Zhotovitele zaplatí t objednateli smluvní  pokutu dle č l. 8 odstavce 8.2 ú to
Smlouvy.

t2. Závé t ećná us t anovení

Smluvní  süany beĺ ou na vědomí , ž e k nabytí  ú č innosti té to smlouł 7 je nezbymé  je|í  uveřejnění
v Registru smluv podle 5\ 5 odst. 2) zákona č . 340/2015 Sb., o zvláš tní ch podmí nkách ú č innosti
některych smluv, uveřejňování  těchto smluv a o ľ egistru smluv, ve znění  pozdějš í ch předpisů , a to
bezodkladně nejpozději vš ak ve lhů tě do 30 dnů  ode dne pođ pisu smlouvy poslední  smluvní  StÍ anou,
kteĺ é  provede lr{ěstská č ást Praha 5. Smluvní  stÍ any betou na vědomí , ž e uveřejnění  osobní ch ú dajů  ve
smlouvě uveřejněné  v Registtu smluv podle věty první  se děje v souladu s tí mto zákonem a s č l' 6 odst.
1) pí sm. c) nařizenl Evĺ opské ho paĺ lamentu a Rady (EU) 201ó/679. Smluvní  stĺ any prohlaš ují ,
ž e skuteč nosti obsaž ené  ve smlouvě nepovaž ují  za obchodní  tajemství  ve smyslu s 504 obč anské ho
ákoní k" a udělují  svolení  k je|ich už itl a uveřejnění  bez stanovení  jaĘchkoliv dalš í ch podmí nek.
Tí mto Se ve Smyslu ustanovení  S 43 odst. 1 zákona č . 131/2000 Sb., o hlavní m městě PÍ aze, ve znění
pozdě|š í ch předpisů , potvĺ zuje, ź e byly splněny podmí nky pro platnost právnilro iednání  městské  č ásti
Praha 5, a to usnesení m RMČ  ć,. 37 / 1036,/ 2ozlze dne 25. 08. 2o2l.
oznámeĺ ĺ  nebo jiná sdělení  podle té to Smlour,ry musí  být uč iněna pí semně vč eské m ,azyce. Jaké koliv
ú kony směrují cí  ke skonč ení  té to Smloulry musí  být doruč eny druhé  Smluvní  stľ aně datovou schĺ ánkou
nebo foľ mou dopoľ uč ené ho dopisu. oznámeĺ ĺ  nebo jiná sdělení  podle té to Smlour,ry se budou
považ ovat za řádně uč iněná, pokud budou doruč ena osobně, poš tou, emailem, kuryľ em
č i pĺ ostřednicť ví m datové  schľ ánky (není -li v té to Smlouvě dohodnuto jinak) na adĺ esy uvedené  v toľ rto
č lánku nebo na jinou adĺ ese, kteľ ou pří sluš ná Smluvní  stÍ ana v předstihu pí semně oznámí  druhé  Smluvní
StÍ ane.

a) Obiednatel:
Název: Městská č ást Praha 5
Adresa: náměstí  14. il1na 1381/4,PSČ  150 22,Pnha5 - Smí chov

Přelož ka vedení  NN v ul. Hluboč epská Stranka ts
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ł
k rukam opĺávněnéosoby objednatele
E - mail milan.vond nc el@ pĺaha5.cz
Datová schránka: wÍbqq

b) Zhotovitel:
Název: ELPO, kabelové sítě VN a rr,IN, s.r.o.
Adresa: Klosteľmannova 916, Rudná u Prahy, 25219
K ruki upička
E-mail
D arcv äschránka: 9k9 3w'u

č.0046/0/oPRIl21

Llčinnostozĺámeninastává v pĺacovníden následujícípodni doručenítohoto oznámeĺű druhé Smluvní
stľaně, není-li ve Smlouvě nebo dohodou Smluvních StÍan stanor'eno jinak.
Iie změně nebo zrušenítéto Smlour.y je za objednatele opĺávněna osoba ve věcech smluvních
dle článku L. odstavce 1.3.1 této Smlouvy. K jednáním směřuiícím ke změně nebo ukončenítéto
Smloułry je za Zhotovitele opĺávněn Zhotovitel sám, je-li Ązickou osobou podnikajícínebo statutámí
olgän Zhotovitele, příp. pĺokuĺista,a to dle způsobu jednání uvedeném v obchodním rejstfüu. Jiné
osoby mohou tato pľávní jednání činitpouze s písemným pověřením osoby čioĺgánu r,ymezených
v předchozí větě (dále jen ,,odpovědné osoby pro věci smluvní"). odpovědné osoby pĺověci smluvní
mají současně všechna opĺávnění opĺávněných osob.

Jakékoliv změny kontaktních údajů,bankovních údajůa opĺávněných osob je příslušnáSmluvní StÍana
opĺávněna pĺovádět jednostĺanně a je povinna tyto změĺy nepĺodleně písemně oznámit druhé Srnluvní
stĺaně.
Zhotovitel pĺohlašuje,źetato Smlouva, jakož i její text a přílohy, neobsahuje obchodní tajemství
a souhlasí, aby je objednatel v plném tozsahu (s vyloučenímjinak chĺáněných informac| v elekronické
podobě uveřeinil na pĺofilu zadavatele ve smyslu Zákona o zadáván veřejných zakázek a v registru
smluv ve smyslu zákona č.340/2015 Sb., o zvláštníchpodmínkách účinnostiněkterych smluv,
uveřejňování těchto smluv a o ĺegistru smluv (zákon o ľegistru smluv), ve znění pozdějšíchpředpisů
(dále jen ,,Zákon o rgisfuu smluť'), případně na iiném místě, bude-li ktomu objednatel povinorran,
a to bez časovéhoomezení.
V případě, |<đyZhotovitel v souladu s Dokumenty Výběĺového Íizenl a Zákonem o zadáváĺĺveřejných
zakázek uzavÍe s třetí osobou smlouvu, zt'iž, bude vyp|yvat závazek poddodavatele kptovádění části
Díla dle této Smlouvy, bude Zhotovitel odpovědný za jakákohv jednání, porušení,nebo zanedbání
jakéhokoliv poddodavatele, jeho zmocněnců nebo zaměStnanců' jako by to byla jednání nebo zanedbání
Zhotovitele . Zhotovitel je odpově dný za jakoukoliv škodu způsobenou poddodavatelem v souvislosti
s plněním ďe této Smlouły. Zhotovitel je povinen zajístlt a bude odpovědný za splnění všech ustanovení
této Srnlouvy ze sftlny poddodavatele.
Tato Smlouva Se řídípĺávnímipředpisy Českéľepubliky. Smluvní Strany pĺo ryloučenípochybností
sjednávají, źetato Smlouva se říď ustanoveními občanskéhozákonfl<u upľal.ujícímismlouvu o ďlo
a oddíIem uptar,'u|ícím stavbu jako předmět díla.
Stane-li se kerékoli uStánovení této Smlour.1. neplatným, neúčinným,nebo ner,rykonatehý-, zűstává
platnost, účinnost,a ł1'konatelnost ostatních ustanovení této Smlour.ry neovlivněna a nedotčena,
nevyplýruá-li zpovahy daného rrstanovení, obsahu Srnlouvy nebo okolností, za ruchťz bylo toto
ustanovení vytvořeno, žetoto ustanovení nelze oddělit od ostatního obsahu Smlouvy. Smluvní StÍany
se zavazuií nahĺadit po vzájemné dohodě dotčenéustanovení li''ý- ustanovením, bllžícimse svým
obsahem nejvíce účeluneplatného čineúčinnéhoustanovení.

Jestľlžekerákoli ze Smluvních stran neuplatní nárok nebo nev;zkoná nárok podle tétoSmlouvy,
nebo je r,7koná se zpožděnímčipouze částečně,nebude to znamen at vzdáni se těchto náĺokůnebo
präv. Yzdání se práva z titulu porušenítétoSrrrlouvy nebo práva na nápravu anebo jalĺehokoliv jiného

12.4.

12.5.

12.6

12.7.

12.8.

12.9.

12.10.

12.77.

Přeložka vedení NN v uL Hlubočepská Stranka t0
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pĺ áva podle té to Smlouł ry musí  být r.ryhotoveno pí semně a podepsáno Smluvní  stÍ anou' kteľ á takové
vzdáĺ í  č lnl.

12.12. Żaana ze Smluvní ch stľ an není  oprávněna bez souhlasu druhé  Smluvní  StÍ any postoupit Smlouvu,
jednotliý zÁvazek.ze.sĺ rlogvľ  ani pohledávĘ vzniklé  v souvislosti s touto Smlouvou na třetí  osoby, ani

"č o'"l 
j{.|.91i" qravní  jednä ru, v )ehož  dů sledku by doš lo k převodu č i přechodu pĺ áv č i povinností

vyp|yv Ąí cí ch z ú w S rnlouvy.
12.13. Smluvní  stĘmy se dohodly, ž e vš echny spory vp|yvĄí cí  zté :'o Smlouvy nebo spory o existenci té to

Smlour.y (vč etně otázĘ její ho vzniku a platnosti) budou ľ ozhodovány před věcně a mí stně pří sluš ným
soudem Ceské  ĺ epubliky. Smluvní  StÍ any'"ryslovně lyluč ují  mož nost vyaž iĺ  tozhodč í  dolož ky.

12.t4. Smluvní  süany se dohodly, ž e v rámcĺ  té to Smlouvy r.yluč uií  aplikaci ustanovení  s 557 obč anské ho
zákoní lĺ _r.

12.75.

12.16.

12.17.

12.78.

12.19.

12.20.

t2.21.

12.22.

Snrlyvní  .slrany v souladu s ustanovení m s 558, odst' 2 obč anské ho zákoní ku ł 7luč ují  použ ití
obchodní ch zvyklostí  na právní  vztahyvznihé  zté l'o Srnlouvy.
Srrrluvní  sÚany souhlasně pľ ohlaš ují , ž e tato Smlouva není  smlouvou uzavřenou adhezní rn způ sobem
ve smy-slu ustanovení  s 1798 a násl. obč anské ho zákoní ku. Ustanovení  s 1799 a $ 1800 obč anské ho
zákoniJ<v s e ne použ ij í .
Změny nebo doplňky Smlouvy vč etně jejich přiloh musejí  být vyhotoveny pí semně formou dodatku,
datovány a podepsány oběma Smluvní mi stľ anami s podpisy Smluvní ch StÍ an na jedné  listině.
Tato Smlouva nab'ýruá platnosti dnem její ho podpisu oběma Smluvní mi stĺ anami a ú č innosti dnem
uveřejnění  v registru smluv pod|e Zä kona o registru smluv. objednatel se zavazuje, ž e tuto Smlouvu
vč etně její ch pří loh (s ł rylouč ení m jinak chĺ áněných infoĺ mac! uveřejní  v ĺ egistru smluv a o její rt
uveŕ ejnění  bude pĺ ostřednictví m e-mailové  zpráĺ ry infoľ movat opĺ ávněnou osobu Zhotovitele.
Smluvní  s-trany se dohodly, ź e v pÍ ipaďě ľ ozpoľ u mezi Smlouvu a její mi pří lohami mají  přednost
ustanovení  Smlouvya v pří padě fozporu mezi Smlouvou a Dokumenty Zađ áviclho Í í zeĺ imají  přednost
ustanovení  té to Smlouvy. Vpří padě fozpoľ u pří toh Smlour.y a Dokumentů , Zadávaclho ii)eĺ ĺ  ma1í
přednost ustanovení  přiloh.
Tato Smlouva je .zpncována v 5 (pěd) vyhotovení ch v č eské m jazyce s platností  odginálu, přič emž
objednatel obdĺ ž í a (č tyři) vyhotovení  aZhotovite|obdrź i 1 fiedno) vyhotovení .
Zhotovitel bere na vědomí , ž e plnění  Dí la mohou přeľ uš it bezpeč nostní  a hygienická opatření  pÍ ijatá
objednatelem v souvislosti s bojem pĺ oti onemocnění  COVID_19 nebo jiné ho obdob.'é ho onemoinění .
Tato skuteč nost není  dů vodem pĺ o narryš ení  ceny dí la dle č l. 7. odst. 7.I ú w smlouvy.
Neđ í lnou souč ástí  té to Smlouł 7 jsou následují cí  pří lohy:

Pffloha č . 1: Polož koý rozpoč et s nabí dkovou cenou (nabí dková cenaZhotovitele)
Pří loha č . 2: Dokumentace pĺ o pĺ ovádění  stavby - DPS (volná pří loha)
Pffloha č .3: Platný doklad o pojiš tění  Zhotovitele na odpovědnost za š kodu způ sobenou

č innosđ  Zhotovitele v souvislosti s plnění m té to Srnloury o Dí lo
Pří loha č . 4: Seznam poddodavatelů  Zhotovitele
Pří loha č . 5: Realizač ným Zhotovitele
Pří loha č . 6: Předávací  pĺ otokol (vzor)
Pří loha č . 7: Protokolo odstĺ anění  vađ  (vzor)
Pří loha č . 8: Pľ otokol o předání  apÍ evzea staveniš tě (vzor)

Přelož ka vedení  NN v ul. Hluboč epská Svä nlg tĺ
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Srnluvní StÍ'any pľohlašují,že před podepsáním této Smlouvy si ji přečetly , źetatoSmlouva je ptojevem jejich
ptavéa svobodné vůlea nebyla siednána v tísni, aĺ.i- za ni1ak'jednost'".rr,ě neryhodný.h poá..'ín.Ĺ. Nu důkaz
tétoskutečnosti Smluvní stľany připojují svépodpisy.

V Praze dne
- ! -;ti- ''

1 d'.3 .q.2oD4V Rudnéu Prahy

ZĺZhotsvttslez

starostka MčPĺaha5

Ing. Martin Krupička, iednatel
ELPO' kabelové sítě YN a NN, s.t.o.

Přeložka vedení NN v ul. Hlubočepská Stranlo 18



l r HĚsTsKÁ Č Aí ft PRAHA 5
ł

Pří loha č . 1
PoloŽkový ľ ozpoč et s nabí dkovou cenou

(nabí dková cena Zhotovitele)

č . 0046/0/oPRI/21

Přelož ka vedení  NN v ul. Hluboč epská



REKAPITU BY
Kód:
stavba: P5' Hlubočepy, Hlubočepská, přel.knn,noý knn-část přeložka, vrýkaz vtýměľ

KSO:
Místo:

Zadavatel:

MČPraha s

Uchazeč:
ELPO, kabelové sítě VN a NN, s.r.o.

Proiektant:

ELPo, kabelové sítě VN a NN' s.r.o.

Zpracovatel:

lng. Martĺn Krupĺčka

Poznámka:

Náklady z rozpočtů
ostatní náklady ze souhmného listu

Cena bez DPH

CC-CZ:
Datum:

IC:

DlÖ:

tl:
DlČ:

IC:

Dtt:

tl:
DIC:

9.8.2021

00063631

c200063631

27125521
c227125521

27125521

c227125521

DPH základní
sníŽená

Sazba daně
21,000/o

1 5,007o

základ daně
730 035,00

0,00

694 't83,00

35 852,00

730 03s,00

Výšedaně
153 307,00

0,00

S DPH v czK 883 342,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a oodois: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULAGE oBJEKTÜ STAVBY A souPlsÜ PRAGĺ

P5' Hlubočepy' Hlubočepská, přel.knn,nov'ý knn-část přeložka, ýkaz vý mér

Datum:

MČPraha 5 PÍojektant:

ELPo' kabelové sítě VN a NN, s.r.o. zpramvatel:

Kód:

Stavba:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

09.08.2021

elové sítě VN a

lng. Martin Krupička

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DpH [CZK]

1) Náklady z rozpočtů

932/NN
932/M

93ZTSK
932/OST

932/Mat

932lZhot

Kabelové vedení kNN
Zemní a montiižnípráce

Povľchy TSK nad rámec
ostatní
Mateńál PREdi
Mateńál zhotovĺtel

694 í83'00

694 183,00
381 477,00

146 068,00

a2 182,00

83 599,00

857,00

35 852,00

0,00

13 444,00

11 204,00

11 204,00

839 96í
'00

839 961,00
461 587,00

176 742,00

99 440,00

101 155,00

1 037.00

43 38ĺ'00

0,00

16 267,00

13 557,00

13 557,00

2) ostatní náklady ze souhmného listu

ostatní náklady

VRN2

Územní vlivy

Provozní vlivy

Celkové náklady za stavbu í)+ 2) 730 035,00 883 342,00
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KRYGí  LtsT soUPlsU PRAGĺ
Stavba:

P5' Hluboč epy, Hluboč epská, přel'knn,nový knn-č ást přeloŽka, v'ýkaz výměr

Objekt:
932/NN _ Kabelové  vedení  kNN

Soupis:
932lM -Zemni a montáŽní  práce

KSO:
Mí sto:

Zadavatel:
MC Praha 5

Uchazeě:
ELPO, kabelové  sí tě VN a NN, s.r.o.

Projektant:

ELPO' kabelové  sí tě VN a NN' s.r.o.

Zpracovatel:
lng. Martin Krupič ka

Poznámka:

Náklady z rozpoč tu
ostatní  náklady

Cena bez DPH

CC-CZ
Datum:

lČ :
Dtt:

tl:
DIC:

tl:
DIC:

IC:

DlČ :

09.08.2021

00063631
c200063631

27125521
c227125521

27125521
c227125521

opn základní
sní ż ená

Základ daně
381 477,00

0,00

Sazba daně
21,000/o
'15,000/o

356 444,00
25 033,00

381 477,00

Výš e daně
80 110,00

0,00

Cena s DPH

Projektant

v czK

Zpracovatel

46í  587'00

Datum a

Objednavatel

Razí tko Datum a

Uchazeč
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Datum a ts: Razĺ tko a Razí tko
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REKAPITULAcE č leruĚľ ĺ í  soUPlsU pnł cí

P5' Hluboč epy, Hluboč epská, přel.knn,novlý knn-č ást přeloŽka, výkaz výměr

932/NN - Kabelové  vedenĺ  kNN

932/M _ Zemní  a montáž nĺ  práce

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Mí sto:

Zadavalel

Uchazeě:

MC Praha 5

ELPO' kabelové  sí tě VN a NN, s.r.o.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

09.08.2021

ELPo' kabelové  sí tě
VN a NN, s.r.o.
lng. Martin Krupič ka

Kód dí lu - Popis

1) Náktady ze soupisu prací

M - Práce a dodávky M

2) ostatní  náklady

Zaŕ í zení  staveniš tě

Mimostav.doprava

Územní  vlivy

Provozní  vlivy

Jiné  VRN

Kompletač ní  č innost

Celkové  náklady za stavbu 1) + 2)

2'ĺ -M - Elektromontáž e

22_M - MontáŽe technologických zaŕ í zení  pro dopravnĺ  stavby

46-M - Zemní  práce při extr.mont'prací ch

46-M1 - Zemní  práce - povrchy

osT _ ostatnĺ

Cena celkem [CZK]

356 ł ĺ 4,00
336 125,00

22446,00

2 323,00

311 356,00

15 819,00

20 319,00

25 033,00

0,00

9 387,00

7 823,00

7 823,00

0,00

0,00

381477,00
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SOUPIS PRACI
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Mí sto:

Zadavatel:

Uchazeč :

P5' Hluboč epy, Hluboč epská, přel.knn'nový knn-č ást přelož ka, výkaz výměr

932/NN - Kabelové  vedení  kNN

932/M - Zemní  a montáž nĺ  práce

MC Praha 5

ELPO' kabelové  sí tě VN a NN, s.r.o.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel

09.08.2021

ELPo' kabelové  sí tě
VN a NN, s.r.o.
lng. Martin Krupič ka

PC Typ Kód

Náklady soupisu celkem

M

Popis MJ MnoŽství  J.cena [cZK] Cena celkem [CZK]

D

D 21-M

Práce a dodávky M

ElektromontáŽe

MontáŽe

Zemní extr.mont.

356 444,00

336 125,00

22 00

353.00

21

23 K

353,1 0

1,000 85,70

23,000 241.00

311 00

86,00

5 543.00

I 085.00

D 22-M

D 46-M

zanzent ro 2 00

28

29

18

35

K

K

K

z m2)

K 4600301 63.P rozpojenĺ  na kusy a zarovnání  styč né  spáry z betonu m2

r ]ł ooosoĺ oł .e38

26 K

24

25

184

22

20

14

13

198

3 M

2

1

K

K

M

K

K

M

K

K

M

K

K

M

K

4600301 02.P

46003003't.P

46001 0031.P

220233062.P

46001 0024.P en

0001 20995

220233061 .P

PRE004030.P

PRE00401 0.P

000105031

2't 0950101 .P

2 1 0901 078.P

0001 0231 6

210220020.P

21 01 91 509.P

000121 526

0001 20973

210100194.P

odstranění krytukomunikacezeŽivicetlouš ť kyĺ oscml m2' ze,ooo] $7,2o
tL

rozpojenĺ  na kusy a zarovnání  styč né  spáry z betonu m2

Výrhánĺ  obrub stojaých s odhození m nebo nalož ení m
na dopravnĺ  prostředek' vč etně oč iš tění

m 4,000

Vytyceni a Vypĺ skánĺ  podulič ní ho zaŕ í zení  trasy vedení
cizĺ  firmou

ohniodolná páska Scoŕ cń 77 š . 38mm, 6'1m (3M)

m

Asistence zhotovitele při kalibraci a tlakování , pro
skří ně rozpojovací  a pří pojkové  ('l kus = 1 skřĺ ň) kus 1,000

Zaslepenĺ  smrŠ ť ovacĺ  č epič kou proti Vlkosti pro kabel
NN do 3x240+120 mm2

Š tí tek kabelový s tiskem

Dalš í  š tí tek označ ovacĺ  na kabel

MontáŽ hlinĺ kových kabelŮ AYKY 1kV 3x240+120 mm2
volně tllož enÝch í vč etně oT)

pásek zemnicĺ  - pozink 30x4mm

Monraz uzemnovactno veoent vootcu Fezn pomoct
svorek v zemi páskou do 120 mmz ve městské
zástavhě

MontáŽ skří n í  pojistkových tenkocementových,
plastových rozpojovací ch sR 4.1 ' 8.1 

' 
doprava skřĺ ně

KOąCOVKa UkOnCOVaCi na mkrotrubrcKu ESt6 s
ôoiintlôt, ĺ CABocoM,

koncovka rozděl. SEH 5 1 00-42- CELLPACK

Ukonč ení  kabelŮ smrš ť ovací  rozdělovacĺ  hlavou se
zapojení m ž í ly do 3x240+'|20 mmz a ukonč ení
optotrubič ky (bez materiálu 1 '5 m pásky Scotch)

kus l 3,000

m

km

kus

ks

kus

m

kg

m

kus

ks

ks

kus

22,000 367,50

230,000

0,'l 53

1,000 639,00

230,000 5,90

4,000

10,000

10,000

230,000

15,000

'ĺ 5'000

1,000

4,000

4,000

4,000

í  30'70 523,00

3 917,20

4,20

1 443,30

356,60

ĺ  03'10

4,00

10,40

60,20

31.50

52,10

127,00

350,00

882,90

11 752.00

966.00

356,

221.00

639,00

323,

1 357,00

357,00

412.OO

40,00

'ĺ 04'00

13 846,00

473,00

782.00

508,00

1 400,00

3 532,00

460030t71.P
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PČ yp Kód Popis

40K
185 K 4600301 82.P Řezánĺ  podkladu nebo krytu hloubky do 15 cm

41 K

ĺ 90 K 4602001 43.P za a neza

42t K 460200 1 63.P a neza

MJ Množ stvĺ  J.cena [CZK] cena celkem [cZK|

5 082.00

146,000 129,00 18 834.00

15,000 247.20 3 708.00

50,000 205.80 10 290.00

40,000 274.00 'ĺ 0 960'00

í 0'000 391'30 3 9ĺ 3,00

53,000 587,40 31 í  32'00

962,00

5 203,00

15 390,00

24,00 2 280,00

58,30 1 17,00

111,00

32,20 805,00

297.50 30 643,00

37,70 1 885,00

662.473 26,70 17 688,00

10 665,00

4 221,00

3,350 r 720,00 2 412.00

494,00 r

581,00

m 4,000 386,70 1 547,00

't 49,30 3 285,00

7 691,00

22,000 600,90 13 220,00 r

'ĺ 3 460'00

460,00 23,00

T

r1 460200263.P a

m

m

m

m

mK P
Hloubenĺ  kabelových zapaŽených a nezapaŽených ďh
ruč ně š  50 cm, hl 'ĺ 20 cm, V hornině tř 3

169 M

197

51 M

53

70 K

72

74K 460620028.P

,76 K

78K i460650081.P

80

195 K

182

139 M

67

K

460030 I 83.P Řezánĺ  podkladu nebo krytu hloubky do 30 cm m

460030172.P ze
m2 22,000 231 ,00

71

69

64

175

194

192

56

1 9 1

116

54

52

50

K

K

73 lK
K

K

K

K

65 K

K

62lK
K

K

60 K

K

37 K

M

K

M

K

K

K

K

K

168 K

K

460620009.P

460600084.P

460600083.P

460600082.P

460600023.P

460561 121.P

460560273.P

460560143.P

4605601 23.P

46051 0075.P

0009991 06

46051 0055.P

0009991 05

460470012.P

4604700',t1.P

460470001.P

0001 1 1707

460421141.P

460560243.P

4606501 62.P
Kladeni dlaŽby z dlaŽdic zámkových do loŽe z
kameniva těž ené ho

tlouš ť kv 4 cm
Zří zení  kýu vozovky ne00 cnoonrku z ltteno astaltu460650133.P 

I

460650052.P ze

460620007.P Zalravné nÍ  Vč etně zalití  vodou na rovině i Ve svahu

Poplatek za skládku asfaltu

Poplatek za skládku betonu a sutě

Popĺ atek za skládku zeminy

460600031.P ]Přĺ platek k vodorovné mu přemí stění  horniny za
dalš ĺ ch 'l000 m (km x m3)

Vooorovne premlsteni hornlny ]aké koliv třĺ dy do 1000
m

ZáSyp nýh ruč ně š í řky 50 cm, hloubky 90 cm, z horńińy
tří dv 3

třĺ dv 3
Zásyp lýh ruč ně š í řky 50 cm, hloubky 60 cm, z hoińińf

Zásyp nýh ruč ně š ĺ řky 35 cm, hloubky 60 cm, z
třĺ dv 3

Kabelové  prostupy z trub plastových do nihy s
obetonování m, prú měru do 15 cm (pro chránič ky 160)

chránič ka trubka vrapovaná,č eýená pr.160 dle KP

Kabelové  prostupy z trub plastových do nihy bez
obsypu' prú měru do 15 cm (pro chránič ky 160)

pěna montáŽnĺ  PUR 750ml

Provizornĺ  zajiš tění  kabelŮ ve výkopech při jejich
soUběhtt

Provizornĺ  zajiš těnĺ  kabelú  ve výkopech při jejich
kří ž ení

Provizornĺ  zajiš těnĺ  potrubí  Ve výkopech při křĺ Ženĺ  s
kabelem

LoŽe kabelů  pí sek, š těrkopí sek tl 'ĺ 0 cm nad kabel,
beton nebo plast deska 50x25 cm, š  loŽe do 35 cm

5.P z a

deska zákrytová KD 2 500/230/45000104800

.P1

ks

kuszří zenĺ  č ela překopu

m2

460650083.P z u

z

m2

m2

Rozhrnuti ornice a Úprava pláně před osetí m na rovině ]

i ve svahu m2

m2

m3

m3

m3

m3

m3Nákup zeminy (ornice) na povrchy460561801.P l

Doprava nakupované  zeminy (ornice) na povrchy m3

m

m

m

Zásyp nih ruč ně š í řky 35 cm, hloubky 40 cm, z horniny
třĹdv 3

m

m

m

m

ks

m

kus

kus

deska zákrytová PVC 250x1 000x2-CWS potisk PREdi ks

kus

m2 0,050000999079 ]Betonová dlaŽba, zámková dlaž ba

23,000

m2 22,000

18,500

6,700

25,393m3

35,443

2,000

2,000

53,000

10,000

40,000

50,000

103,000

2,000

25,000

2,000

95,000

95,000m

1,000

585,20

23,000 334,40

31,40

26,701 8,500

630,00

420,00

106,60

80,50

56,30

10g,0ooI, 112,20

,000 30,80

209,00

í ,ooo 1 í  0'90

95,20

15 389,60

'ĺ  20'30

27.10192,000

8,000

1,OOO 435,00 435,00m2

3 778,00

1 300,00650,00 
|

554,00277,00 I

120,50 6 387,00

805,00

2252.00

12 230,00

185,00

418,00

I 044,00

183 76.P
zámkových z rÔ7é braných rllež Ŕh
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í 80

179

178

96

95

176

'ĺ 35

94

í 96

1',t4

92

PC Typ Kód Popis MJ MnoŽství  J.cena [CZK] cena celkem [czK]

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

913121111.P

1 19003216.P

119003215.P

1't9002122.A

't19002121.A

PRE002350.P

PRE002200.P

577176'11',t.P

460650202.P

460650201.P

460650í  92.P

MontaŻ a demontáŽ docasné  dopravnĺ  znač ky
komoletnĺ  základní  Vč . Dodstevce a slotrnktl

Mobllnl trubKova zábrana vyŚlry do 1 '5 m pro
zabezoeč ení  vÝkoou - odstranění

Mobilnĺ  trubková zábrana výš Ę do 'l,5 m pro
zabezneč ení  vriknntl - zří zení

přechodová lávka do 2m - odstranění í

přechodová lávka do 2m - zí izení

Ńadenl olazby z Kostel( l(amenných Velkých do loż e z
MC

Zřĺ zení  betonové ho loŽe pro uloŽení  obrubní ku
silnič ní ho

AsÍ altov'ý beton vrstva loŽní AcL 22 (ABVH) tl 80 mm š
do 3 m z nemoĺ lifikované hn asfallll

Lepenka pod lit'ý asfalt (chodní k), vč . materiálu

oseľ eni spary zálivl(ou VlLLAs vcetné  dodateč né ho
proří znutí

oč iš těn í  vybouraných obrubn í kŮ chodnĺ kových od
snoiovecí ho materiálll s orlklizení m ĺ ln 1o m

kus

m

m

kus

kus

m2

m

m2

m2

m

m

8,000

1 80,000

180,000

2,000

2,000

í  '000

4,000

22,000

23,000

96,000

4,000

50,00

37,00

70,00

I 16,80

2',12,70

512,50

207,90

657,90

34,00

109,80

31,50

400,00

6 660,00

12 600,00

234,00

425,00

513,00

832,00

14 474,00

782,00

10 541,00

126,00

D 46-M1 Zemní

D OST ostatní

15 81

20 31 00
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KRYGí  LlsT soUPtsU PRAoí
Stavba:

P5, Hluboč epy, Hluboč epská, přel.knn,nový knn-č ást přelož ka, výkaz výměr

Objekt:
932/NN - Kabelové  vedení  kNN

Soupis:
932/TsK _ Povrchy TSK nad rámec

KSO:
Mí sto:

Zadavatel:
MC Praha 5

Uchazeč :
ELPO' kabelové  sí tě VN a NN, s.r.o.

Projektant:
ELPO' kabelové  sí tě VN a NN, s.r.o.

Zpracovatel:
lng. Martin Krupič ka

Poznámka:

Náklady z rozpoč tu
ostatní  náklady

Cena bez DPH

CC-CZ..
Datum: 09.08.2021

00063631
c200063631

27125521
c227125521

27125521
c227125521

IC:

DIC:

IC:

Dtt:

lČ :
DlČ :

IC:

DIC:

oprĺ  základní
sní Žená

Základ daně
146 068,00

0.00

Sazba daně
21,000/o

1s,00%

'135 249,00
10 819,00

146 068,00

Výš e daně
30 674,00

0,00

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis

Objednavatel

Razĺ tko

v czK

Zpracovatel

Datum a podpis:

Uchazeč

176742,00

Razí tko
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REKAPITULAcE cI_eľ Ěruĺ  soUPlsU pnł cĺ

P5, Hluboč epy' Hluboč epská, přel'knn'nový knn-č ást přelož ka' výkaz výměr

932/NN - Kabelové  vedení  kNN

932/TsK - Povrchy TSK nad rámec

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Mí sto:

Zadavatel:

Uchazeč :

MC Praha 5

ELPO' kabelové  sí tě VN a NN, s.r.o.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

09.08.2021

ELPO, kabelové  sí tě
VN a NN, s.r.o.
lng. Martin Kľ upič ka

Kód dí lu - Popis

ĺ ) Náklady ze soupisu prací

M - Práce a dodávky M

46-M _ Zemní  práce při extr.mont.pracĺ ch

46-M1 - Zemní  práce -

2) ostatní  náklady

Zařizení  staveniš tě

Mimostav.doprava

Územní  vlivy

Provozní  vlivy

Jiné  VRN

Kompletač ní  č innost

celkové  náklady za stavbu 1|+ 2|

Cena celkem [CZK]

í 35 249'00

135 249,00

135 249,00

18 600,00

10 8í 9'00
0,00

4 057,00

3 38't,00

3 381,00

0,00

0,00

146 068,00
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souPls PRACí

P5' Hluboč epy, Hluboč epská, přel.knn'nový knn_č ást přelož ka, výkaz výměr

932/NN - Kabeĺ ové  vedení  kNN

932/TsK - Povrchy TSK nad rámec

Stavba:

Oblekt:

Soupis:

Mí sto:

Zadavatel:

Uchazeč :

MC Praha 5

ELPO, kabelové  sí tě VN a NN, s.r.o.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

09.08.202'l

ELPo' kabelové  sí tě
VN a NN, s.r.o.
lng. Martin Krupič ka

PČ  Typ Kód Popis MJ MnoŽství  J.cena [cZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

o M Práce a dodávky M

D 46-M Zemní extr.mo

D 46-M1 Zemní

135 249,00

135 249,00

135 249 00

18

7

6

5

39

38

34

37

17

16

36

35

30

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

PRE000505.P

577176111.P

46065020'ĺ .P

4606501 33.P

460650081.P

460650052.P

460600084.P

460600031.P

460600023.P

4600301 83.P

4600301 71 .P

460030163.P

460030031.P

FÍ ezovani aslaltu Ve Vozovce do hloubky 8 cm Vč etně
odvozu

AsÍ anový beton vrstva loŽnĺ  ACL 22 (ABVH) tl 80 mm Š
do 3 m z nemodifikované ho asfaltu

oš etřenĺ  spáry zálivkou VlLLAS vč etně dodateč né ho
oroří zntltí

Zrlzenl Kr]^U VozovKy nebo choonlKu 2 llteho asÍ altu
tlouš ť kv 4 cm

Zřĺ zení  podkladní  Vrstvy vozovky nebo chodní ku z
betonu Drosté ho tlotlš ť kv rlo 10 cm

Zřĺ zenĺ  podkladnĺ  Vrstvy vozovky a chodní ku ze
š těrkodrti se zhutnění m llorlš ť kv rlo 10 cm

Poplatek za skládku asfaltu
kaž dÝch rlalš í ch 1000 m í km x m3)
PřÍ platek k VodoÍ ovné mu přemí stění  horniny za

Vodorovné  přemĺ stěnĺ  horniny jaké koliv tří dy do 1000
m

Řezání  podkladu nebo krytu hloubky do 30 cm

odstranění  krytu komunikace ze Živice tlouš ť ky do 5 cm

odstrané ni podKĺ adu nebo krytu komunikace VČ etně
rozpoiení  na kusy a zarovnání  styč né  spáry z betonu
nrosté ho llotlš ť kv rlo 10 em

Rozebránĺ  dlaż eb rucně z kostek velkých' zámkové
dlaž bv do oĺ sku soárv nezalité

m2

m2

m

m2

m2

m2

m3

m3

m3

m

m2

m2

m2

20,000

20,000

't 5.000

76,000

76,000

20,000

5,480

104,120

5,480

1s,000

76,000

76,000

't,000

272,10

657,90

109.80

585,20

334,40

149,30

720,00

26,70

106,60

247,20

167,20

241,O0

85,70

5 442.00

13 158,00

I 647,00

44 475,00

25 414,00

2 986,00

3 946,00

2 780,00

584,00

3 708,00

12707,00

18 316,00

86,00
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KRYCí  LtsT soUPlsU PRAGí
Stavba:

P5, Hĺ uboč epy, Hluboč epská, přel.knn,nový knn-č ást přeloŽka, rnýkaz výměr

Objekt:
932/NN - Kabelové  vedení  kNN

Soupĺ s:
932/osT _ ostatnĺ

KSO:
Mí sto:

Zadavatel--

MÖ Praha 5

Uchazeě:
ELPO' kabelové  sí tě VN a NN, s.r.o'

Projektant:
ELPO' kabelové  sí tě VN a NN, s'r.o.

Zpracovatel:
lng. Martin Krupič ka

Poznámka:

Náklady z rozpoč tu
ostatní  náklady

Cena bez DPH

CC-CZ.
Datum:

lĆ:
DlČ :

lČ :
Dtt:

lČ :
DlČ :

IC:

DIC:

09.08.2021

0006363'ĺ
c20006363'1

27125521
c227125521

27125521
c227125521

opn základní
sní ž ená

Základ daně
82182,00

0,00

Sazba daně
21,000/o

15,00%

82182,00
0,00

82 í 82'00

Výš e daně
17 258,00

0,00

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis

Objednavatel

Razí tko

v czK

Zpracovatel

Datum a podpis:

Uchazeč

99 440,00

Razí tko
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REKAPITULAcE cleľ Ěľ ĺ  soUPlsU pnncí
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Mí sto:

Zadavatel

Uchazeě:

Kód dĺ lu - Popis

í ) Náklady ze soupisu prací

M - Práce a dodávky M

21-M - Elektromontáž e

46-M _ Zemní  práce při extr.mont.prací ch

osT - ostatní

2) ostatnĺ  náklady

Zaří zení  staveniš tě

Projektové  práce

Územní  vlivy

Provozní  vlivy

Jiné  VRN

Kompletač ní  č innost

Gelkové  náklady za stavbu 'l| + 2|

P5' Hluboč epy, Hluboč epská, přel.knn,nový knn-č ást přeloŽka, výkaz výměr

932/NN _ Kabelové  vedení  kNN

932/osT _ ostatní

MC Praha 5

ELPO' kabelové  sí tě VN a NN, s.r'o'

Datum:

Projektant:

Zpracovatel

09.08.2021

ELPO, kabelové  sí tě
VN a NN, s.r.o.
lng. Martin Krupič ka

Cena celkem [CZK]

82182,00

6 877,00

6 877,00

0,00

75 305,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

82182,00
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souPls PRAGí
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Mí sto:

Zadavatel:

Uchazeč :

P5, Hluboč epy, Hluboč epská, přel.knn,nový knn-č ást přeloŽka, výkaz výměr

932/NN - Kabelové  vedení  kNN

932/osT - ostatní

MČ  Praha 5

ELPO, kabelové  sĺ tě VN a NN, s.r.o.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

09.08.2021

ELPO' kabelové  sí tě
VN a NN, s.r.o.
lng. Martin Krupič ka

Pc Typ Kód Popis MJ MnoŽství  J.cena [CZKI Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

o M Práce a dodávky M

D 21-M

82182,00

6 877,00

6 877

0,00

75 00

D 46-M

D OST

Zemní  práce při extr.mont.prací ch

ostatní

11 K iztousł y a prohlĺ dky el rozvodů  a zařĺ zení  celková

Inrohlí dka 
pro objem mł ż prací  do't00 000 Kč

21 0280001 .P kus 1,000 6 876,50 6 877,00

't2

6

13

5

4

3

K

K

K

K

K

K

000020031.P

000020022.P

00002001 3.P

000020012.P

00001 0901 .P

0000 t 0035.P

Vytyceni nových povrchu prováděných V celé  Š iři
knml lnikací  - novrchv dô )in ń)

Vyt'ýč ení  hranice pozemku - trasa nad 100 m

GeometncKe zaměřeni l(abelové  tl.asy - dé lka nad 100
m

Geodetické  zaměření  kabelové  trasy - dé lka nad 1 00 m

lnŽenýrská č innost pfi realizaci stavby

Vypracováni doKumentace skutecné ho provedenĺ  v
rlioitá|ní  fnmě kahelů  NN

kpl

km

km

km

kpl

kpl

't,000

0,200

0,200

0,200

1,000

'|,000

3 000,00

45 000,00

49 000,00

47 000,00

30 034,00

't4 071,00

3 000,00

9 000,00

I 800,00

I400,00

30 034,00

14 071,00
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KRYcl LtsT soUPlsU PRAGí
Stavba:

P5, Hluboč epy, Hluboč epská' přel.knn'nový knn-č ást přelož ka, výkaz výměr

Objekt:
932/NN - Kabelové  vedení  kNN

Soupis:
932/Mat _ Materiál PREdi

KSO:
Mí sto:

Zadavatel:
MC Praha 5

Uchazeč :
ELPO' kabelové  sí tě VN a NN, s.r.o'

Projektant:
ELPO, kabeĺ ové  sí tě VN a NN, s.r.o.

Zpracovatel:
lng. Martin Krupič ka

Poznámka:

Náklady z rozpoč tu
ostatní  náklady

Cena bez DPH

CC-CZ:
Datum:

lČ :
DIC:

lĆ:
DlČ :

ll:
DIC:

IC:

DIC:

09.08.2021

00063631
c200063631

27125521
c227125521

27125521
c227125521

DPH základní
sní Žená

Základ daně
83 599,00

0,00

Sazba daně
21,00%
15,000/o

83 599,00
0,00

83 599,00

Výš e daně
17 556,00

0,00

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis:

Objednavatel

Razí tko

v czK

Zpracovatel

Datum a podpis:

Uchazeč

ĺ 0í  155'00

Razí tko
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REKAPITULAcE cleruĚľ ĺ ĺ  soUPlsU pRł cí

P5, Hluboč epy, Hluboč epská, přel.knn,nový knn-č ást přelož ka, výkaz výměr

932/NN - Kabelové  vedení  kNN

932/Mat - Materiál PREd!

Stavba:

Obiekt:

Soupis:

Mí sto:

Zadavatel

Uchazeč :

MC Praha 5

ELPO, kabelové  sí tě VN a NN, s.r.o.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

09.08.2021

ELPO' kabelové  sí tě
VN a NN, s.r.o.
lng. Martin Krupič ka

Kód dí lu - Popis

í  ) Náklady ze soupisu prací

2) ostatní  náklady

Zaŕ í zení  staveniš tě

Projektové  práce

Územní  vlivy

Provozní  vlivy

Jiné  VRN

Kompletač ní  č innost

Celkové  náklady za stavbu 1l + 2l

Cena celkem [CZK]

83 599,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

83 599,00
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souPls PRACí
Stavba:

Obiekt:

Soupis:

P5, Hluboč epy, Hluboč epská, přel'knn,nový knn-č ást přeloŽka' výkaz výměr

932/NN - Kabelové  vedení  kNN

932/Mat - Materiá! PREdi

MČ  Praha 5

ELPO' kabelové  sí tě VN a NN, s.r.o.

Mí sto:

Zadavatel:

Uchazeč :

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

09.08.2021

ELPO' kabelové  sĺ tě
VN a NN, s.r.o.
lng. Martin Krupič ka

PČ  Typ Kód Popis MJ MnoŽství  J.cena [CZK| Cena celkem [CZK]

Náklady soupasu celkem 83
4 M 000120488 kabel 1-AYKY-J-OT 3x240+120 1kV m 242,000 345,45 83 599,00
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I r mtsľ srÁ ť ÁsĺL PRAHA 5J č . 0046/0/oPRI/21

PÍ i|oha ć,.2
Dokumentace pfo pfovádění  stavby - DPS (volná pří loha),

Přelož ka vedení  NN v ul. Hluboč epská



l I nEsľ sxÁ ť Ásĺt PRAHA 5J
Pffloha č . 3:

Platný doklađ  o poiiš tě ni Zhotovitele
na odpovědnost za š kodu způ sobenou č inností  Zhotovitele

v souvislosti s plnění m té to Smlouvy o Dí lo

č . 0046/0/oPRI/21

Přelož ka vedení  NN v ul. Hluboč epská



l
I

'-J.)

, " l" .!,.'. :

VlENNA lNsURANcE ônoUP

Dodatek

k pojistnésmlouvě

pro pojištěnípodnikatelských rizik -

K o o p e ra t iv a p o j iš t'o V n a, ä.S., V ie n n a ln s u r a n c e G ro u p

se sldlem Pobŕezni 665l2 l 186 00 Pĺaha 8 Ćeska republlka

|Ć 471166ĺ7'zapsanavobchodnĺmre;střĺkr:uMéstskéhosouduvPĺaze'sp.zn B1697
(dále 1en''polistite|")

ELPO
' kabelové sĺtéVN a NN, s.r.o

Jedna1ici / zastoupená

Petŕ Kruplćka' Jednatel
lc 27125521
se sidłem i bydliŚtÉň Klosteímannov a 916 252 19 Rudná. Öeská republika
KorespondenĆnĺ adresa je shodná s adresou sĺdla

Prostŕedky elektronické komunĺkace;

VylouĆeni z elektrontcke komunlkace ANo

{dále ;en''pollstník")

uzavĺrajĺ

podle Żákona c 37 t2o04 Sb' ' o pojistne smlouvě' v platném znénĺ'tento dodatek k po1istné smlouvě ktery
spo|u s pojistnou smlouvou' po1lstnými podmínkami pojistitele uvedenými v l|ánku l. tohoto clodatku a
přĺlohami lohoto dodatku tvořl nedĺlný celek

a
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člÁľercl.
Úvodni ustanovenĺ

1' Předmět a rozsah poiištěnĺsjednaný tĺmto dodatkem dnem Účĺnnostitohoto dodalku v celém rozsahu
nahrazuje předľnět a rozsah pojištěnĺsjednaný shora uvedenou pojistnou smlouvou ve zněnĺ případných
předcházeiĺcĺch dodatků,

2. PojistnÍk sjednává pojištěnĺ uvedené v tomto dodatku ve svŮj prospěch, tj. je zároveň pojištěným.

3. Předmět člnnosti polištěného ke dnl uzavřenĺ tohoto dodatku zl]stává beze změny a Je
vymezen po|istnou smlouvou ve zněnl před nabytlm účinnostltohoto dodatku.

4' Pro poiištěnĺsjednané tĺmto dodatkem platĺ zákon o pojĺstnésm|ouvě a ostatnĺ obecně
zävaznépľávnl předpisy v ptatném zněnĺ, ustanoveni tohoto dodatku a následuJlcĺ poJlstné
podmlnky:

P _ 100/09 - Všeobecnépojistné podmĺnky pro pojištěnÍmajetku a odpovědnostĺ
P _ 150/05 _ ZvláštnÍ pojistné podmĺnky pro Živelni pojiŠtěnĺ
P - 200/05 - Zvláštnĺpojĺstnépodmĺnky pro pojištěnĺ|ro přĺpad odcizenl

|
_

900/05 - ZvläŠtnípojistné podmÍnky pro pojiŠtěnĺodpovědnosti za Škodu
P - 500/11 - Dodatkové pojistné podminky pro pojištěnĺpodnikatelských rizik - TREND,
zsu - 50011 1 - Zvláštnl sm|uvnĺ ujednánÍ k pojišt8níodpovědnosti zá stoou
které jsou nedĺlnou součástítohoto dodatku a's nimiŽ byl pojistnĺk seznámen před uzavřenlm tohoto
dodatku.

5. Doba trvánĺ poJlštěnĺ

Počátek účinnostidodatkul

Výroěnĺ den počátku poiiště

Konec pojištěni:

člÁĺexll.

Pojištěnĺmąigtku na mlstě pojišténĺ

Mĺsto pojištěnl ć,. 1:

ĺ.Žlvnl-ľipollŚ

:

1.1.1 Soubor ostatnich vtastních věcĺ movltých.
Poiiśt'ujese na novou cenu.
Pojistná částka;

SpoluÚčast pro základnl źivelnípo|ĺštěnĺv rozsahu "PoŽÁR" a ''NÁRAZ. na mlstě po|lštěnl č'íčlnl

1.2 Sjednává se doolňkové żivelnl pojištěnt v rozsahu ',PoVoDEŇ'' pĺo;

Strana 2 (celkem 12),



1'2'íMovité věci, které jsou základnĺm Živelnĺm pojištěni.
Limit pojistného pÍnění .

Pojĺstnlk uvedl, Že na mlslě pojlŠtěnÍč.1 se v poslednĺch 20 letech nevyskytla povodeň nebo záplava anijednou

Celkový |lmlt plnění pľo místo pojĺŠtěn
SpoluÚčast pro přĺpad povodně nebo záplavy ěinl 5%, mln. .

1.3 Sl"dnáoá.u dooĺňkouéžiu"l,'i pojĺšténĺu ro.'"hu "VoDoVoD.oro'

ĺ.3.íMovité věci, kte jsotl těny v základnĺm Živelnĺm pojištěnĺ.
Pojistná čĺistka

Spoluúěast pro přĺpad vodovodnĺ škody činl

:

ĺ'4,1 Movlté věcl, kt ny v základnÍm żlvetnĺmpoJlštěnĺ.
Poiishá částka

Spoluúčastpro přlpad vlchřlce nebo sesuvu čln

2. PoJlŠTĚNi PRo PŘĺPAD oDclzENĺ
2_1 Sjednává se pro tyto předměty Polĺštěnĺ:

2.ĺ.1Soubor ostatnich vtastních věcĺ moviých.
PoiiŠťuiese na novou cenu.
Sjednává se zlomkové
Limit pojistného plněnĺ:

SpoluÚčast pro připad odcizenl na mĺstě pojištěnĺč.ĺčln

3. PoJ!ŠTĚNĺPRoPŘíPAD VANDAL|SMU

3'1 Sjednává se oro tyto předměty poiiśtěnĺ:

3.1.1 Movité věci, které jsou pojištěny pro přĺpad odclzení.
Pojišténĺse sjednává na prvni riziko.
Lĺmit pojistného plněnĺ:

Spotuúčastpro případ vandatismu na mlstě pojištěnĺč.íčinlĺ0% min. ĺooo Kč.

Místo pojiŠtěnĺč.2: podle podnikatelské ěinnosti na územíČR.

ĺ.Žlveuipo.llŠľĚľí

;

1'ĺ.íSoubor ostatnĺch vlastnĺch věci movitých.
Popis předmětu: Pracovnl slroje, nástĺojá a nářadĺ
Pojišťuje se na novou cenu.
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Pojiśtěníse sjednává
Limit pojlstného plněnĺ

ro základnl Živelnl poJlštěnl v rozsahu "PoŽÁR" a "NÁRAZ'' na mĺstě poJištěnĺč.2 čtnl

]_Łsisdnayésę-dapbkavé-Ł[tębu- PqilŠtěnĺv rozsah u', P oVO D E Ń,, pro :

1'2.ĺ Movité věci, které jso ním živelnim pojištěnĺ.
Limit po|istného plnění;

Celkový limit plněnĺ pľo mĺsto pojištěn
Spoluúčastpro případ povodně nebo z 5%, in.

1.3 Sjednává se doplňkové Živelní oojiŠtěnĺv ĺozsahu ,'VlcLĺÉreg_sr*ru\ľ-pĺg:

1'3.ĺMovité věci, které jsou pojlštěny v základnĺm žlvelnĺmpojlštění.
Pojištěnĺse sjednává n
Limit pojistného plněnĺ

Spoluúčastpro přlpad vlchřice nebo sesuvu ělni

2. PoJlśTĚNĺPRoPŘĺPAD oDclzENĺ
2_ĺSjednává se pro tWo oľedměty pojíštění:

2.1'í Soubor ostatnĺch vlastnĺch věcĺ moviých.
Popís předmětu: Pracovnĺ stroje, nástĄe a nářadĺ
Poiišľujese na novou cenu.
Pojištěnĺse sjednává n
Limit pojistného plnění:

Spoluúčastpro přĺpad odclzeni na místě pojištěnĺč.2 čl

3. PoJlŠTĚNíPRoPŘĺPAD VANDALISMU

3.1 Siednává se oĺo tyto oředmětv pojištěnĺ:

3'í.ĺMovitévěci, kteľéjsou pojlštěny pro přĺpad odcizenĺ.
Pojištěnĺse sjednává na první riziko.
Limit pojistného pĺněnĺ

Spoluúčastpro přlpad vandalismu na mĺstě pojištěnĺč.2 čĺnĺĺ0% min.

1. PoelŇuĺĺcl Úoł.le A,z,vlÁŠĺruĺuĺEoľÁľĺvzĺ.ąHuĺĺcĺse x ľĺĺsrupollŠĺĚľi
JeJipředmětempo|iŠtěnltaképracovnĺ"tempojištěnl
Územĺ Českérepubliky.

ČlÁĺĺexlll.
Dalši druhy oojištěnĺ

ĺ.PoJtšTĚNĺooPoVĚDNosT zA ŠKoDU
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í.íZákladnĺ pojlštěnl
Sjednává se pojiŠtěnĺodpovědnostĺ za škodu včetněodpovědnosti za Škoduzpúsobenou vadou výrobku.

Pojĺštěníse vztahu-je na odpovědnost za ŠkoduzpŮsobenou v souvislosti s předmětem činnosti poiištěného
dle čl. l. odst. 3.

Limit pojist
Spoluúčas

Pokud činnost (některá z činnostĺ),na niŽ se vztahuie sjednané po||štěnĺ, zahrnuje vlce oborŮ čipodskupin(dále ien ''obory činnosti'') ' jako napŕ. obory činnosti Źivnosti votné, vztahuie se pojištěnĺpour. n" iy onorycľrnosti' které jsou výslovně uvedeny ve smlouvrá. resp. ieiĺch přÍlohách. Ňeisoułi obory činnosti ve smlouvěvýslovně uvedeny, vzta.lruie se poiiŠténĺna ty obory łinnôśti,kieré měl po|iŠtěnýuvedeny v přĺslušnémrejstřĺku, registru nebo jiné veřejné evidencł Ĺe dni uzavřenĺ tohoto oooätŕu.

Pokud vŠakpodle čl' l. odst. 3 tohoto dodatku zůstává předmět činnostĺpojištěného ke dni uzavřenÍ tohotododatku beze změny a současně obory činnosti ne_byly_vymezeny po1istńou smlouvou ve znění před
nabytĺm účillnoslitohoto. dodatku, y.zt9i'uj" se po4ĺéńĺnäĺ';b";y ei,'n;;łi' łtere mä pojištěný Wedeny vpřĺslušnémrejslřĺku, regístru nebo iinéveĺejne'evioenci te ániui"vr"nipoil.tne smbuvy.

Hlavni činnosti pojištěného.Za h|avní činnostl se považujĺčinnostl s nejvyššĺmpodílem na ročníchpř[mech poJištěného:

- zednictvĺ, vč,montáŽnĺch prací
_ montáż, opravy' revize a zkouóky vyhrazených elektrických zaÍĺzení,chladicíchzallzenĺa tepelnýchČerpadel
- prováděnĺ staveb a jejich změn, přlpravné práce pro stavby

PľedpokĺademplněnÍ pojĺstitele je současnésplněnl následujĺcÍch podmĺnek;
a) škoda byla zpŮsobena v souvisloslĺ s předmětem činnosti poiištěnéhodle iĺ. l. odst. 3,b) pojiŠlený

'|e v době vzniku śkodneudálosti oprávněn r prouoźouJni přlsluŠnéčinnosti na základě obecnězávazných prävnich předpisŮ,
c) odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s přĺslušnouěinnostĺ nenÍ z pojištění vyloučena.

1.2 Dodatková pojĺštěnĺ
Sjednává se:

Dodatkové pojiŠtěnt ''C'', kteĺése vztahuje na odpovědnost za čistou ÍĺnančnÍškodu (bez odpovědnosti zaŚkodu zpúsobenou vadou výrobku)

Nad ľámec ćÍ'l' odst' (2) pĺsm. a) bodu i) aż iii) zPP P_6oo/o5 se poiiśtěnĺodpovědnostlza škodu vztahuje ina pľávnĺnlpředpisem stanovenou odpověĺJnost pojištěného ."
"ł"iliŕouoů

gtoou, riera ů;iĹň
'ĺ;é'"

linak' neŽ jako śkodana .ó:?y'|,Životě nebo vecl jąĺm poŠkozenĺm,zničenim nebo zlrátou, nebo škodavyplývailcĺ z takovéškody (dále jen ,,pojĺštěnĺoopoveailosti za čistäuĺńanenĺŠkodu,').

Poiištěnĺodpovědnosti za čistoufinančnĺškodu se vztahuje na nároky na náhradu škody uplalněné naúzemÍČeskérepubliky na základě
"

u ro.""Ĺu ľávnlcn pieopisü plaínycń na Územl teské republiky.

Poiistitel je.povinen posky1noul pojistné plnění z pojiśténĺodpovědnosti za čistou Íinančnlškodu pouze zapředpokĺadu, że isou soućasně spiněny následujicl_podmĺnky:

a) skutečnost,která byla přłčinouvzniku čistéÍinančníškody, nastala po dni počátku pojlštění
odpovědnosti za čistouÍinančnĺśkodu,
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b) nárok na nähradu ěisté íinančnĺ
lkody byl proti pojištěnému poprvé plsemně uplatněn v době trvánípojištěnÍodpovědnosti za čistou íinanČníš'kodu,

c) pojištěný uplatnil nárok na plněnĺ proti pojĺstiteli do 60 dnĺ po zániku pojištění odpovědnosti za ěistouŕinančnĺškodu.

Kroĺně.výluk vztahuiĺcíchse na po'jiŠtěnĺodpovědnosti za škodu uveclených v pojistné smlouvě nebo vpoiistných podmĺnkách vztalrujĺcĺchse t< poiĺstenĺ,se pojištěníoate nevziánuje na odpovědnost za škoduzpŮsobenou:

a) vadou výrobku, vćetně vady vykonané práce, která se projevĺ po jejĺm předánÍ,
b) znečištěnĺmŽivotnĺho prosiľeóĺ,
c) nenáhlým, pozvolným, postupným nebo pľůběžnýmpůsobenlm nebezpečných/odpadnĺch látek, teploty,
.. vlhkosti, hluku, pachu, dýmu, záŕenĺ,otřesů nebo podobných imisľemi-sĺlvlĺvŮ na okoll,d) v souvislosti s výkonem funkce člena statutárnĺho nebo dozorčÍhooľgánu právnické osoby,e) schodkem na tinančnĺchhodnotách,

f) zpronevěrou,
g) v souvĺslosti sjakoukoli finanční/platebnĺ transakcĺ (včetně obchodovánĺ s cennými papĺry čidražbycenných papÍrŮ),
h) při chybném vedenĺ vlasĺnĺhoúčetnictvÍnebo provedenĺm chybnéplatby v rlčetnictvípojištěného'i) na pohledávce pojĺštěného,
j). Ękonem funkce sPrávce k.onkursnÍ podstaty, insolvenčnĺhosprávce nebo likvidátora,k) výkonem exekučnĺčinnosti,
l)

'nesplněnĺm
nebo prodlenÍm se splnénímsmĺuvnl povĺnnosti,

m) nedodrŹenĺm stanovené nebo d'eklarované čipřisllbené doby stavby/výstavby nebo doby dodávky,nedodrŽenÍm ĺhúlnebo termjnů, mimo lht]t slanovených pĺlmb pravńlm předpisem, soudem nebopříslušnýmsprávnĺm orgánem'
n) nedodrženímsmluvně stanovených nákladů nebo jiných parametrú zadanýchobjednatelem,o) nedodrŽenim rozpočlu / předběínéhoodnaáu l łal-t<ulace,p) vadou typového projektu za druhou neuo đJtĺškodu; pro Účely tohoto poiiŠtěnĺse ýpovým projektem
. lo:y''ĺ projekt, ktený je pojištěným opakovaně použlván

"
n;;ńě;il;[octobě,q) jakýmkoli poĺušenĺnlpráv z prŮmyslového nebo jiného duševnĺhovlastnictví (např. práv na patent, práv zochranných známek a pĺŮmyslových vzorŮ, práv na ochranu obcnoonl ĺrmy a označenĺpŮvodu, právautorských a práv s nimi souviseiĺcĺch).

r) poruŚenĺm povinnosti mlčenlivosů,
s) jakoukoli činnostÍsouvisejÍcĺse zpracovánÍm dat, slużbami databank, správou sltĺ, racionatizacĺ neboaUtomatizacÍ,
t) poskytovánlm softwaru nebo hardwaru,
u) v souvislostí s výstavbou nebo údźboupřehrad,
v) na podzemnÍch sĺtĺchnebo zařĺzenĺch, óokud správnost zakreslenĺ situace jednotlivých podzemnÍch sítĺ

. nebo zařĺzenĺnebyla pĺokazatelně odsouhlasenajejich správci,w) při zastoupenĺ před soudy'přĺ výkonu sp"ciaľiováneho právního poradenstvĺ podle zvláštnĺchpředpisĽl,jestliże byly na základě s.mlouvý mezi polistcnym a jeho ilientem vyxoneny pouze Úkony právnĺ slużby v
. souvislosli se zastoupenlm před soudy'

'

x) vědomou nedbaĺostĺ;pro Účeý tohotolojištěnĺse škodou způsobenou Vědomou nedbalostÍ rozumĺškoda, ktorá byla způsobena pananlm näuo ápo'"nutĺm, pokud škrjdce věděl, žemůżezpůsobitŠkodlivýnásledek, ale bez pňměřených ouvoáü spoĺéhal, ii' l"i*'po."ul.
omezený limít plněnĺ pĺopoiištěnĺodpovědnosli za čistou íinančnÍśkodu ze vśechpojistnýchudálostl vzniklých v průběhu jednoho pojĺstnéhoroĺ<u v

'a'cilińiiu óoiĹii sjednaného propojištěllĺoclpovědnosli za škodu.

Spoluúcast pro pojištěnĺodpovědnosti za čistou íinančnĺŠkodu:10%, min. ,max. zkaŽdé poiistné události.
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Dodatkové poiiślěnĺ"G", které se vzlahuje na náhradu nákladŮ léóenĺvynaloŽených zdravotnĺ pojišťovnounazdľavotnl péčiposkytovanou zaměslnanli pojiśtěného,kteý utęěl télesnóu Úimů v důsledku p'"äounĺľ,o
urazu nebo nemocl z povolánĺ a na regľesnĺňłł.aau,kteroĹ |e boĺĺštěnýpovlnen zaplatit orgánu
nemocenského pojištěnl, pokud v důsledku jeho zaviněnéno prótipravnĺ'ľ'ô i"ananĺ

'jlsteneľ'ó
soudem nebosprávnĺm úřadem došlo ke skutečnostem rozhodným pro vznik njroku na dáuku n"'*"nského pojlštěnl

zaměstnanci poJištěného, ktený utrpěl lělesnou Újńu v'důsledku pracovniho úrazu nebo nemoci z Jővounĺ.

omezený lĺ plněnÍ
SpoluÚčast

í.3 Územnl ptatnost
Pojištění se vztahuje na pojĺstnéudálosti, přĺ nichŽ nastane škoda na územĺČeskérepubliky.

člÁľexv.
Zvláštnl smluvnĺ ulednánĺ

vztahuJĺcl se k olněnl potlstltele

d škod vzniklých püsobenÍm povodně nebo záplavy za pojistnou smlouvu činl:
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čúľexv'
Udąjg o ooilstném

1. Pojĺstné:

Po zohlednění změn sjednaných tĺmto dodatkem je výsledná výše pojistného následujĺcĺ

Živelnĺ pojlštění

Ročnípojistné

Po|lštěnl pro přlpad odclzenl

Ročnĺpojistné

Po|lštěnĺpro přĺpad vandallsmu

RočnÍpojistné

PojištěnÍ odpovědnosti za škodu - základní

Ročnípojistné

Pojlštěnĺodpovědnostl za śkodu_ dodatková

Ročnĺpojistné

Celkové ročnl po|lstnépřed úpravou
Sjednává se běžnépoiłstnés pojĺstným obdoblm 12 měsíců.

S|eva za déllĺupojistného období
Jiná sleva l přlrážka

Saldo přlráŽek a slev
Celkové ročni pojistné po úpravě
PoJlstné za po|lstnéobdobi

2. Pojistné za pojistné obdobĺ po zohlednění změn provedených tímto dodatkem |e od
ciho pojistného roku splatné vždy:

oR kód k vyplněnĺ platebnĺho přĺkazu
na platbu nedoplatku pojistného:

3. Vzniklý nedoplatek pojistného za pojistný rok, v němŽ nabyl Účinnosti tento dodatek, čĺn
bude uhrazenjednorázovou platbou ke dni nabytí účinnostitohoto dodatku na výśeuvedený Účet'

člÁľexvl'
Hlášenl škodných událostĺ

1. Hlášenĺškodných událostĺ.

Vznik Škodnéudálosti hlásĺ pojistnĺk bez zbytečnéhoodkladu na příslušnémtiskopisu dopisem nebo
faxem na uvedenou adresu, přĺpadně e-mailem:
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Koopeĺativa pojiŠťovna,a..s.' Vienna lnsurance Group
CENTRUM xÉPoDPoRY

clÁľex vll'
Pľohláśenípolistnĺka

1 ' Pojistnĺk potvrzuje, Že před uzavřenĺm dodatku převzal v listinné nełro, s jeho souhlasem, v jĺnétextové
podobě (např. na trvalém nosičĺdat) lnÍormace pro klienta a lnfoľmace o zpracovánĺ osobńĺch údajŮ v
neŽivotním pojiŠtěnía sez-námĺl se s nimi. Pojistnĺk si je vědom, Že se jedná o dúleżitéĺnfoľmace, které
mu' napomohou porozumět podmínkám sjednávaného po|ištění' obsańujl upozorněnĺ na důleŽitéaspekty
pojĺśtěnli význanlná ustanovenÍ pojĺstných podmÍnek.

2' Polistník prohlaŠuje, Že má pojĺstný zájem na poiištěnĺ pojištěného, pokud ie osobou od něj odlišnou'

3' Poiistnĺk polvrzuje, žeadręsa |eho trvalého pobyluibydliště ći sĺdla a kontakty elektronické komunikace
uvedené v tomto dodalku jsou aktuálnĺ, a souhlasĺ, joy tyto údaje byly v přlpadě jejich rozporu s jĺnými
údaji uvedenýmiv dřĺve uzavřených pojistných smlouvaáľl, ve łterycń ie poiistnikinl nebo pojištěným,
vyuŽívány i pro účely_takovýchpojistných smluv..S tĺmto postupem'po1iśnli< śouhlasĺĺpro piĺpäo,roypojistiteli oznámÍ změnu adresy trvalého Pobytu/bydlište čisĺolänebo iontaktů elektronlcké komunikace
v době lrvánĺ tétopojistné smlouvy.

4' Pojistnĺk prohlaŠuje, Že věci nebo jiné hodnoty poJistného zájmu pojiŠténépojistnou smlouvou ve zněnĺ
tohoto dodatku nejsou k datu uzavřenÍ dodalku pó1isteny p'otĺ .tejný' neb'ezpečím u jiného pojistitele,
pokud nenĺ v článku ''Zvlášlnĺúdaje a ujednánl'' to'hoto dodatku výsiovne uvedeno jinaŕ

5' Pokud lato poiistná smlouva, resp. dodatek k pojĺstnésmlouvě (dále jen "snrlouva") podléhá povinnosti
uveřejněnĺ V registru smluv (dále jen ''registŕ') ve smyslu zákonä č'3io/2o15 Sb., zäjazuie se pojistnĺk kjejÍmu uveřejněnÍ v ľozsahu, zpüsobem á ve lhŮtácń stanovených citovaným zákonem. To nezbavuJe
po'1istltele práva, aby smĺouvu uveřejnil v regislru sám, s čĺmżpojistnÍk sóuhlasĺ. Pokud je poiislnik
odlĺšnýod poiištěného, pojistník dále potvrzuje, że pojĺštěnýsoůhlasil s uveřejněnlm ='loluy. erĺ
vyplněnĺ formuláře pro uveřejněnl smlouvy v registru 1e pó;isrnĺi< povinen vyplnit Údaie o pojisiltélĺ (ako
smluvnĺ straně), do pole "Datová schránka" uvést; n6ietn3 a do polä 'Čís16'srnlolvý;uvést;
8603M3479/3. Pojĺstníkse dále zavazuje, Že před zasláním smĺouvy k uveřejněnl za!ĺstĺznečitelněnĺ
neuveřejnitelných infoĺmací(např. osobnĺch údaJúo ffzĺckýchosooacn;. smluvńĺ strany se dohodly, Źeode dne nabytl účinnostismlouvy jeJlm zveĘněnímv'registĺu se účinkypojištěni, včetně práv apovinnoslĺz něj vyplývajiclch, \r.tahujĺ i na obdobl od data uředeného ,aro boeát* pojiŠtěnl (resp. od
data uvedeného jako počátek změn provedených dodatkem, jdełi o rieĺńty oóĺatru1 aó buooucnä.

clÁruer vlll'
Zoracováni osobnlch údaiú

'ĺ' V násĺedujÍcĺčásti jsou uvedeny základnÍ informace o zpracovánĺ Vašĺchosobnĺch ÚdajŮ. Tyto informace
se na Vás uplatnl, pokud jste ýzickou osobou' Vlce informacĺ, včetně zpŮsobu oovolańl souhlasu,
moŽnosti podánÍ námitky v přĺpadě zpracovánĺ na základě oprávněného zájmu, práva na přÍstup a dalšĺch
práv, naleznete v dokumntu lnformace o zpracovánÍ osobnich Údajů v neŽivotnim pojĺštěnĺ'rtäni 1e trvale
dostupný na webové stľánce www.koop'cz v sekcĺ "o pojišťovně Kóoperativa,,.

2. Souhlas se zpracovánim osobnĺch údajúpro úćelymarketlngu
Pojistitel bude s VaŠimsoulrlasem zpracovávatVaśe identiÍikaČŇ a kontaktní udaje, údaje pro oceněnĺ
rizika při vstupu do pojištěnĺa úda|e o vyuŽĺvánl slużeb, a to pro účely.
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a) zasílání slev čĺjiných nabĺdek třetích stran, a to i elektronickými prostředky.
b) zpracování Vašich osobnĺch údajůnad rámec oprávněného zájmu pojistitele za účelemvyhodnocení

VaŠĺchpotřeb a zasÍlání relevantnějŠÍchnabldek (edná se o něłiere přÍpady sledovánĺ Vašehochovánĺ, spojovánl osobnĺch údajŮ shromáżděňých pro odliŠnérićely, pouŽitÍ pokročilých
analytických technik).

Tento souhlas je dobľovolný, plati po dobu neuľčitou,múŽete jej však kdykoliv odvolat. V pŕípadě, Žesouhlas neudělĺte nebo jej odvoláte' nebudou Vám zasĺlány nánĺoty třelĺch stĺana někteié nabldkypojistitele nebude ĺnożlréplné přizpúsobil VaŠĺmpotřobán,. Máte také právo kdykoliv poŽadovat přĺstup
ke svýnl osobnĺnr údajünl'

Pojistnĺk:

soUHLAsĺ NEsoUHLAsĺM

3. lnformace o zpracovánĺ osobnĺch údaJü bez VaŠehosouhlasu
3.l' Zpracovánĺ pro účetyplněnĺ smlouvy a oprávněných zátmú poJlstltele

Pojistnĺkberenavědomi,Žejehoidentifikačniakontaktni ooá1e,ĺoa;eprooceněnĺ rizika při vstupu dopojĺštěnĺa údaje o vyużĺvánísltlŽeb zpracovává pojislitel:
a) pro Účely kalkulace, návrhu a uzavřenl pojisdé smlouvy, posouzenÍ přijatelnosti do pojištěnĺ,správy a

ukončenĺpojlslné smlouvy a likvidace pojlstnycrl událośtĺ,'ktĺyŽv těcLtó přÍpadech joe o zpracovanĺ
nezbytnépĺoplněnÍ smlouvy, a

b) pro Účely zajiśtěnířádného naslavenÍ a plněnĺ smluvnĺch vztahú s po|istnÍkem, zaiĺštěnĺasoupojištěnĺ,statistiky a cenotvorby produkiů, ochrany právnĺch narotrl
'pó;istitele

äpiáňnce aodhalovánĺ pojistných podvodú a jiných protiprávnĺcń jednánĺ, kdyŽ v tec'nto pĺĺpaä""ľ,jou ozpracovánĺ zalożené na základě oprávněných zájmů poiiśtitele. Protí iakovému zpĺacovánĺmále práVo
kdykoli podal námĺtku. která mŮŽe být uplainěnaiposoliem uvedeným v lnÍorniacĺcho zpracovánĺ
osobnĺch udajŮ v neżivotnĺmpojištěnĺ.

3.2. Zpracovánĺ pro účelyptněnĺ zákonné povinnosti
Pojistnĺk bere na vědomĺ, že jeho identiÍ'ikačnĺa konlaktnĺúdaje a Údaje pro oceněnÍ rizika při vstupu dopojiŠlěnípoiistitel dále zpracovává ke splnění své i:ákonné p'ovinnosii vyplývajícl zejména zg zákona
upravujĺcĺhodistribuci pojĺštěnlazäkona ě. 69/2006 Sb., o präváděnÍ mezinárodnÍch sankcĺ'

3.3. Zpracovánĺ pro účelypřĺméhomarketlngu
Pojistnĺk beľe na vědomĺ, że jeho identĺÍikačnla kontaktnĺ údaje a údajeo vyuŽívänÍsluŽeb můżepojistitel také zpracovávat na základě jeho oprávnéného zájmu pro účeýzasĺíánĺsvých reklamnĺch
sdělenĺ a nablzenl svých.slużeb; nabídŘu oo po1istĺtele mŮżetá dosiat elektionicky (zeimina SMSkou,
e-mailem. přes socĺálńi sllénebo telefonickyi nebo klasickým dopiseln čiosobně od zaměslnancŮpojistitele.
Proti takovému zpracovánĺ.máte jako pojistnlk právo kdykoli podat nám okud si nepřejete, aby Váspojistitel oslovoval s jakýmikoli náoĺorańi, zaškĺněte prosÍm'toto pole:

4. Povlnnost pojlstnlka lnformovat třetĺ osoby
Po1lstnlk se zavazuje inÍormoryal kaŽdého poiisteneno, ienž je osobou odlišnou od pojistníka' a přĺpadné
dalšĺosoby' které uvedl v po|istné smlouvé. ó zpracovánĺ leiich osoonlch Úda,ir].

5- lnformace o zpracovánl osobnĺch ridajri zástupce pojlstníka
Zástupce pĺávnické osoby, záftonný zásĺupce neoo1ińa äsoba oprávněná zastupovat pojĺstnlka bere navědomĺ, że jejĺ idenliÍlkačnla ko_ntjktnĺ údäJepojistiĺel zpracovává n" iałĺ"oeoprávněného zájmu pro
tičely kalkulace, navńu_a_ uzavřenĺ pojishb ińlouuy, śprávya ukoncenĺ po|istné smlouvy, liŕvidacepojistných událostĺ. zajiŠtěnĺa soupojišiěnĺ,ochrany právních'nároků pojistitele'a pr"u"nć.- a''oJńatovanĺpoJistnýchpodvodŮajiných.protiprávnlchjednánĺ. -Pioti

takovému zprácovánÍ má taková osoba právo
kdykoli podat námitku, která mťlžebýt uplalněna způsobem uveoenym v lnformacÍch o zpracovánl
osobnĺch údajŮ v neŽivolnĺm pojišténĺ.
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Zpracoválrĺ oro účelyplněnĺ zákonné povlnnosti
Z'aslupce právnické osoby. zákonný zástupce nebo 1iná osoba oprávněná zastupovar pojistnĺka bere navědomĺ' Že identifikačnía.kontaktní Úoaje iojisĺtel o'at" zpr""ov_áuá-xe- spnenĺ své zákonné povinnosti

ľJ]ffi[1ń:,ł''."#,ľ
zákona upravujĺćĺlroóisiĺiuuci pojistoĺ

" 'at""ä č'69/2006 śu.'o iäeoenĺ

5' Podplsem dodatku potvrzuJete, Že jste se dúktadně seznámll se smyslem a obsahem souhlasuse zpracovánĺm osobnĺch údaJůa że Jste se před JeJlch udělenĺm seznámit s dokumentemlnÍormace o zpracovánl osobńlch ooa1o v neźLotnĺmp"iiste"l
'"iména

s b|ižšlldgntiflkacĺdalšlch spĺávcú' rozsah.eln zpĺacovávänýchúda|ri, p'á;;í'"i;;illJý' 1aĺvoĺy),účelya dobou

;:[Tľ"o^'
osobnlch údaJŮ, zprisobem oivolánĺ

"áůľ'l""u
u ľauv, ŕt",e vam v teto'souvišĹstl

člÁľexlx.
Závěrcčná ustanovenl

1' Návrh pojĺstĺtelena uzavřenĺ dodatku (dále'len ''nabÍdka'') musÍ být pojistnlkem přijat ve lhůtě stanovené
pojistĺtelem' a nenĺ-li taková lhŮta stanovena, pak do jednoho měsíce ode dne doručenĺnabldky
pojistnÍkovi' odpověd's dodatkem nebo odchylkou od nabĺdky se nepovaŽuje za jejĺ přijetí, a to ani v
přĺpadě, że se takovou odchylkou podstatně neměnĺ podmínky nabídky,

2' Dodatek byl vypracován ve 2 stejnopisech. Pojislnĺk obdżĺ1 stejnopis, pojĺslitel obdżí1 stejnopis'

Dodatek uzavřen dne:

Jméno, přĺjmenĺ/náze tele (zÍskatele)

Pojišťovacízprostředkovatel zastupujicÍ pojistitele na zálĺladě plné moci
ZÍskatelskéčÍ
Telefonnĺčísl

Email;

RegistračnĺčÍsloČNB

pojĺstnÍka
Podpĺs zástupce pojistitele (zĺskatele)
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smtuvnl uĺednäník oojištěni odoovédlnostĺza škodu:

í. VedJo výhlk vyplýva1ĺcĺch z přÍslušnýchustanovenĺ oo|istných podmínek se pojištěnínevztahuie na odpovědnostza škodtl zptisobenou v souvislosti s:
a) provozováním trżnlc a stánkovým pĺodejem V trŽnlcĺch,
b) provozováním zaslaváren, heren, non-sĺop pohostinských załIzeni(reslauracĺ' barú apod.),c) provozovánlm a pořádánĺm akcí ĺnoloristickéh.o sportu, paintballových slřelnic. bobových a motoĺĺáĺovýchdrah, segwayů, lanových paÍkŮ, bungee jumpingrr, .orbłngu. porápě;i,;a;sa|lĺngu surfingu, ĺaílingu,canyonillgu a obdobných akĺvlt'
d) pľovozováním a poŕáĺlánlm cirkusových předsravenÍ atrakcí, zábavnlch parkťl,e) poŕádánim taĺlečnichzábav a diskoték pio vĺce neŽ
f) člnnosll kaskadérr'l,
g) pĺovozovánĺm ćinnosti, pŕi které je poĺuŠovánaintegĺita lidské krjlże,
n)

'ochranou
maielku a osob a sluŽbami soukromých derertivrl,

i) ćinnostĺagenĺury práce.
j) sménáĺenskou činnostl,
k) horniďou ćinnoslÍ a ćinnostĺpĺováclěnou hornlckým zpüsobem, ražbou tunelÜ a štol,l) výrobou, opravami, úpravami, přepravou, nákupom, prodejem, půjćovánÍm, uschovávánÍm aznehodnocovánÍm zbĺanĺa bezpecnoslnĺho maleĺiálu.

2 Vedle výluk vypĺýva|lcĺchz pŕĺďtlśnýchustanovenl pojistných podmĺnek se pojiŠlěnÍodpovédnosti za škoduzpŮsobenou vadou výrobkrr nevzlahuje na odpovédnóst ia škodu způsouenou v souvislosti s:a) výsleclky proiektové'. konstrukční'zkusebni, analylické, testovaci. ronrÁńĺ, .euĺznl, poradenské, konzultačni,Účetnĺ'plánovacl, výzkumné' pŕekladalelské, zprostředkovat6lské ajakékoli duševnĺtvúíČÍčinnosti,poskytovánĺm soítw31e, zpracovánlm a poskytovánĺm dal a iníoĺmacĺ,
b} poskylovánlm lechnic*ých slużeb k ochrané majelku a osob (např. montáž EZS, EPS),c) obchodem s léćivy,
d) poskytovállĺln zdravotní a veterinámí péce,
e) píovozovánĺm Íit cenler a soláriĺ, poskytovánlm kosmeticłých. masérských, rekondičnĺcha regeneračníchsfużeb a slużeb tĺenéĺrj,
Ą prováděním geologických pracĺ'
O) úpravou a rozvodem vody. výrobou, rozvodem, distribucí a prodeiem elektrické energie, plynu, tepla apod.,h) obchodem s erotickým zbożĺm.

3. Z pojištěnl odpovědnosli za škodu způsobenou v souvislosli s
a) nakládánĺm s nebezpečnými choĺnickými látkami a přlpĺavky (odchylně od čl.lV. odst. 1) pÍsm. r) ZPPP-600/05),
b) pľovozem čorpacÍchstanic LPG a CNG, výĺobou, monláżl, opravami, revizeml, prohlídkami a zkouškamiplynových a llakových eaŕĺzenÍa plnění n

jdou plyny (odchylně od ćl. lV. oo.t. ĺ l písm. r) zPP P-6o0/o5),c) provozovánĺm vodovodt] a kanałizaci, úpĺavoua ĺozvocĺeln'vody;výluka vyplývajĺcĺz čl.lV' odst' 1) pĺsm' q)zPP P_600/05 nenĺ dolĆena,
d) pořádánÍm kulturnÍch, prodejnĺch a obdobných akcí, pořádánÍm spońovnĺch akcí' organizovánĺm sportovnĺělnnosti,
e) stavbou, opravami a likvidacĺ lodl,
0 výstavbou a údrŽboupŕehrad, pracemĺ pod vodou'
poskyłne poiíslitel pojistné plně náho lilnltu pojislného plnénĺpro poliśtóníodpovédnosti zaśkortu' maxímálně však do výś e vsecł' po1lstnycłr uołosiĺvJn*lycľl v pruběhu iednohopoiislného ľoku v rámcl lĺmilu p iednaného pro zákładnĺpoiiślěnĺodpovědnosti za śkodu'

4' Z pojiśtěniodpovědnosti za škodu zpúsobenou vadou výrobku v souvislostĺ s.a) Výľobou a obchodem s motorovými vozidly a dalšímimotorovýmĺdopravnĺmi prostředky, včetně jejichsoućástĺ a pŕlsluśenslvĺ,
b) výrobou a prode;em pohonných hmot,
c) poskytováním technických sluŹeb,
d) pĺovozovánĺmúlulkůajiných obdobných zařĺzenĺpeěuiĺcĺch o zvĺřata,poskylne poiislitel pojĺstnéplné ného llmitu pojistného plněnĺ pĺopojištěnĺodpovédnosti zaśkodu'maxlmálné vśakdo výś e vśechpoiisrných udJbstĺ viniklých v prubéhu jednohopojislného ŕoku v rámcl limitu po ĺednanéhopro základnĺ poĺlštěnĺodpověclnostl za śkodu.

5 Je_lt s1ednano pollśtěnĺodlovédnostl za Škodu zptlsobenou V souvislostl s realitnl cinnostÍ a/nebo je-lis'ednáno poJlśtěniodpovědnosli pouze V ľozsahl Jpovědnostĺ za śkoduzpůsobenou v souvislosli s Vlastnictvĺnebo pronáimem nemovitostt, vztahuie se poiišténlodpovédnosti za śkoduvyplllvaiĺcĺ z vlastniclvĺ nebo dżbypouzg téchneľnovilosli. které jsou v ĺlobě vzniku śkodnéudálosli z pojištěnÍädńovědnosti za śkodumajelkovépoĺištěnyu Kooperalivy po|išt'ovny, a's., Vienna lnstlrance Group.

Strana 12 (celkem 1Z),
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Pří loha ć,.4z
Seznam poddodavatelů  Zhotovite le

Č estně pľ ohlaš ujem e, ź e na zakázce se nebudou podí let ä dní  poddodavatelé . Veš keľ é  ptáce ĺ a přelož kách k
NN zastřeš í  společ nost ELPO, kabelové  sí tě VN a NN, s.r.o' s'"^ými pracovní ky'

č . 0046/0/OPRI/21

Přelož ka vedení  NN v ul. Hluboč epská
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Pffloha č . 5:
Realizač ní  ty- Zhotovitele

č . 0046/0/oPRI/21

Přelož ka vedení  NN v ul. Hluboč epská



P íltlha Č.5 ZD: ("e^slllć 1lľohl Šenĺ* ľeĺlli:ĺtc.llĺt.l1nl pl.ĺĺĺlllĺlĺ'.j.\łllĺ.,lll,l

Cestnĺ{ lášení_ rea ní t m
v soulad u s ustanovením 79 odst. 2 oísm. c). d) zákona č. 4/2016 Sb." o zaĺJávánĺve einÝch zakázek

Seznam ĺlsĺlb,kter se buĺlĺlupoĺlíletna plnění ve ejn zlk:Ázky s názvem:
,,llydlenĺ pľĺlseniory, Pralrir 5 - Hlubĺlčcpy* novostavba na pozemku v k.ri. Hlubočepy, p.č.149/9 _ p clĺlžkal,ľdcníNN ' ulici

Hlubočepská"
Jlľlćno a p íjmenĺ l'tltlpis str,ľztrjĺcí"Żľsľ

ruveclcnii osrl ba bLlclc

l'lczpľtl st i'ccl Ilč' pocl ĺ lct
na plllčnírcľc.jnc
zakítzk.r ptt ce ltltt tltlbtt

'ic
jíhtl plnčllí.

ĺpaclě pĺllŕeb1łĺ:ełubulku ľĺlz'šiĺlĺ,ĺtl
'l'otĺl prohláŠeníčinínlna základě svéprave' r,áŽ_lré a jsem rĺ lrepľar'clir j,clr ĺlilirjÚ

l

I

I

l

l

I

I

V Rtldné u Pľahy clnc' l0.8.202l

Vlastnoručllípĺlĺ1pis:

Ing. Maľtin Kľupička.jeJnatel

Pt):ll. ljrsltrc !)ľlilllĺiśallĺ1xxlc1'lislljc ĺ4lľĺÍvnľ'n.ŕ'ćlellsĺlltulĺiľllíll<lĺlľgn

Pozice v rcalizačnín"t t mu DosaŽene
vzdělánĺ

Délka praxe v
pozemní
v; stavbě p i
ízení

$avebních
pľacíjako
hlavní
stavbyvecloucĺ
nebo

stavbyvedoucĺ

Ćíslo
autorizace
(doloŽeno

dokladem)3

inloľnrace o
pľávnínr
vztahu
k ťrćastnikov i

lng. Martin Kľupička FIlavní stavbyvecloucĺ lng. 10 rokťl 001 3723 .lednatel

Zástupce stavbyveĺloucílro l0 ľok nerelevantní Jednatcl



l r MÉ sľ sxÁ Č ÁsTL PRAHA 5J
Pří loha č . 6:

Předávac í  protokoll (vzo r)

č . 0046/0/oPRI/21

Zhotovitel - Předávaií cí :

ELPO' kabeĺ ové  sí tě VN a r\ľ N, s.t.o.
Klostermannova 916, Rudná
252 t9
ĺ Č o, zĺ t 25 521"oĺ Č : cZ271 25 52I

objednatel - Přebí taií cí :

Městská č ást Pľ aha 5,
náměstí  14. frjna 1381' / 4,
1'50 zz,Praha 5 - Smí chov
IČ o: 00063631, DIČ : Czooo63637

Předmět předání :

Splnění  stanovené  lhů ty pľ o předání  předmětu plnění  Veřeiné  zakánĘz

Předání  předmětu plnění  Veřeiné  zakázky d.'. 

-.
Dodĺ ž ení  lhů ty pľ o předání : l AI.JO

NE
Poč et dnů  prodlení : 

-_

Výsledek (vadantu rrysledku označ te kří ž kem)

|-] akceptováno akceptováno s ýhndami'} |---] neakceptováno'l

* Popis vad a nedodělků  a dohodnuý dalš í  postup:'

1 Předávací  pĺ otokol (staĺ a 1 / 2\

Přelož ka vedení  NN v ul. Hluboč epská



l I MĚsTsKÁ Č ÁsrL PRAHA 5
ł

Ing. Maľ tin Krupič ka
ELPO' kabelové  sí tě VN a rrľ N,

s.Ĺo.
Opĺ ávněná osoba Zhotovitele

č . 0046/0/OPRI/21

Městská č ást Pľ aha 5
odbot pří pľ avy a teallzace investic

opľ ávněná osoba Obiednatele

Popis vađ  a nedodělku Dalš í  dohodnuý postup

s
Stanovení  lhů ty pľ o odstľ anění  a přeđ ání  vad a nedodělků :

Uvedené  vady a nedoĺ ĺ ělĘ  hllrlorl Přeclávají cí m oĺ lstľ aněny a přeclány nejpozđ ěji đ o 
-'

Po odstĺ anění  vad a nedodělků  ozĺ ač ených v Předávací m pľ otokolu dojde k sepsání  Protokolu
o odstĺ anění  vad, ktery podepí š í  obě Smluvní  StÍ any.

Předávací  pĺ otokol je vypľ acovánve 2 (dvou) ł 7hotovení ch, přič emž  kaž dá ze Smluvní ch stran obdrź í
po 1 (ednom) vyhotovení .

V Praze dne V Praze dne

Předávají cí : Přebí taií cí :

2 Předávacĺ  ptotokol (stana 2 / 2)

Přelož ka vedení  NN v ul. Hluboč epská



l r ilEsTsKÁ č ÁsrL PRAHA 5J
Pffloha ć.7:

Pľ otokol o odstľ anění  vad3 (wor)

č . 0046/0/oPRI/21

Zhotovitel - Předávaií cí :

ELPO' kabelové  sí tě YN a NN, s.t.o.
Klostermannova 9 16, Rudná
252 79

ĺ Č o: zll 25 521,DIČ : CZ271 25 52L

obiednatel - Přebí raií cí :

Nlěstská č ást Ptaha 5,

náměstí  1'4. Í iina t381/4,
1'50 z2,Praha 5 - Srrrí chov
lČ o: 000o1631, DIČ : CZ}OO6363I

Přeđ mět přeđ ání :

Lhů ta pľ o přeđ ání  Dí ta a odstĺ anění  vad a nedodělků :

Yađ ya nedoděĘ byly Předávají cí m odstĺ aněny aÍ ádněpĺ ovedené  Dí lo předáno dne

Do&ž ení  lhů ty pĺ o předání : l A}ro
ENľ

Poč et dnů  pĺ oďení  v pří padě nedodtž ení  stanovené  lhů ty: 

-
Výsledek předání  odstľ aněných vad a nedodělků : (variantu lrysledku označ te kĺ í ž kem)

|--] akceptováno f] akceptováno s výhndami* |---] neakceptováno'l

3 Protokol o ođ stľ aněď vad (stĺ ana 1/2)

Přelož ka vedení  NN v ul. Hluboč epská



l r MÉ sTsKÁ cÁsTL PRAHA 5J
'r Popis pÍ etwávaiicí ch vad a nedodělků  a dohodnuý dalš í  postup: a

Popis neodstraněných vad a nedodělku Dalš í  dohodnuý postup

V pří padě neodstĺ anění  vš ech vad a nedodělků  označ ených v Protokolu o odstĺ anění  vad dojde
k sepsání  dalš í ho Protokolu o odstĺ anění  vad, ktery podepí š í  obě Smluvní  StÍ any.

Protokolo odstľ anění  vad je vyptacován ve 2 (dvou) vyhotovení ch, přič emž  kaž dá ze Smluvní ch stran
obdrź í po 1 (ednom) vyhotovení .

V Praze dne V Praze dne

Předávaií cí : Přebí raií cí :

Ing. Manin Krupič ka
ELPO' kabelové  sí tě VN a NN,

s.r.o.
optávněná osoba Zhotovite le

č . 0046/0/oPRI/21

Městská č ást Pľ aha 5
Odboľ  pffpľ avy a teahzace investic

opľ ávněná osoba objednatele

4 Pĺ otokol o odstaněnl vađ  (staĺ aŻ/2)

Přelož ka vedení  NN v ul. Hluboč epská
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č . 0046/0/oPRI/21

Pří loha č . 8:

Protokol o předání  a převzetí  Staveniš těs (rzor)

í . objednatel Dí la

2. Zhoavltel Dí la

3. Údaie o mí stě pľ ovádění  Dí la

Lokalita:
Předmět plnění  dí la:

Ádĺ esa, umí stění :

4. Yymezení  Staveniš tě / Pľ acoviš tě
Zhotoviteli bylo tí mto předáno Staveniš tě v následují cí m rozsahu (viz. DPS nálĺ ľ es):

a) pozemĘ
b)objeĘ
c)plochyZS:
d) skladovací  plochy
e) hĺ anice pracoviš tě:

5. Stávají cí  inž enýtské  sí tě (dolož it plánkem)
V prostoru Staveniš tě se nacházeií  ní ž e uvedení  inž enýľ ské  sí tě. Jeiich konkĺ é tní  vyznač eniviz DPS

5 Prctokol o přeđ ánÍ  a převzed Staveniš tě (strana 1/3)

.)
b)

c)

d)

Koordiĺ ľ í torBoZP:
TDS:
ADS:
oprávněný zástupce:
Sí dlo:
Název:

náměstí  14. Ť ijna 1381/4, PSČ  150 ZL,Praha 5 - Srní chov
Městská č ást Pľ aha 5

Kontak:
Kontak:
Kontak:
Kontak:

ođ povědný zástupce oŻP:
odpovědnÝ zástupce PO:
OdpovědnÝ zástupce B0ZP :

Sí dlo:
Název:

Kontak:
Kontak:
Kontak:

Přelož ka vedení  NN r'ul. Hluboč epská
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PRAHA 5J

6. Mí sta napojení  potřebných eneľ gií  a ie|ich hlavní  uzávé ryí

V prostoru Staveruš tě je moź né  využ í t k napojení :
a) pitná voda:

b) už itková voda:

c) elekńcki energie:

d) kanalizace:

e) tlakoývzduch:
f) ostatní :

7. PÍ í iezdové  a pří stupové  komunikace

Pří stup na Staveniš tě bude za1lš těn

a) komunikace pĺ o pěš í :

b) komunilĺ ace pro dopravu:

c) ostatní :

8. Dalš í  pní va ke Staveniš ti:

9. ostatní

č . 0046/0/OPRI/21

- objednatel provedl před násrupem zhotovitele kontĺ olu předávané ho Staveniš tě
z hlediska BoZP,Po a oZP a zajist:J', aby zaměstnanci nebyli ohtož eni pÍ ovozem vlastní ho
pĺ acoviš tě. Dále zajistil pří stupové  cesty na Staveniš tě.
- objednatel seznámil Zhotovitele s pří sluš nými předpisy B)ZP,Po a oŻP, kteĺ é  )sou
pĺ o předávané  Staveniš tě závazné  (viz. Seznam předané  dokumentace).
- Zhotovitel zalisa označ eĺ ĺ  Staveniš tě, jeho vymezenia zabránění  vstupu nepovolaných
osob
- Zbotovitel byl dále seznámen se způ sobem ohláš ení  nehodorých událostí  (plož ár,
pĺ acovní  űraz, uĺ ik nebezpeč ných chemicĘch látek a pří pľ avků  'Llaváĺ e, poš kození  vybavení
objednatele apod.), se způ sobem za|iš tění  ptvní  pomoci, s pří stupo'T-i cestami a pří jezdovymi
komunikacemi a s dopĺ avně bezpeč nostní mi opatření mi,
- Zhotovitel nesmí  připustit práci zaměstrranců  bez potřebné  zdtavotni a odborné
způ sobilosti a bez předchozí ho seznámení  vš ech slrych zaměStnanců , vč etně zaměstnanců
slych dodavatelů , kterym ie povolen vstup na předané  Staveniš tě s tí mto ápisem, s Pravidly
chování  v MF, jakoź is dalš í  předanou dolĺ rmentací ýkají cise BOZP, Po předané ho
Staveniš tě (viz. Seznam opĺ ávněných osob).

Zho'tovitel převzal odpovědnost za zají š tění  předané ho pracoviš tě, kteĺ é  mu bylo předáno
do už í vä ru, a to v oblasd BoZP,Po a ďZP.
- Zhotovitel zajisĺ  ĺ a pÍ evzaté m Staveniš tě pořádek a č istotu. odpady a neč istoty vzniklé
jeho č innostmi bude pruběž ně odstĺ aňovat v souladu s pĺ ávní mi předpisy.

6 Ptotokol o předĺ í ď a převzed Staveniš tě (staĺ a2/3\

Přelož ka vedení  NN v uL Hluboč epská



l I MEsTsKÁ lÁsľL PRAHA 5J č . 0046/0/oPRI/21

- Zhotovitel pĺ ohlaš uje, ž e prokazatelĺ rě seznámí  Poddodavatele, kteří  se budou pohybovat
na jí m pÍ evzaých pĺ acoviš tí ch s dziky, rypýají cí mi z 1í mprováděných č inností
- Zhotovitel se dále tí ĺ nto zavazuje k souč innosti s koordinátorem BoZP na Staveniš ti po
celou dobu pří prar,y a reahzaci stavby (v pří padě, ž e je zadavatelem na danou stavbu uĺ č en).

í 0. PÍ evzatádokumentace7

Zhotovitel ní ž e uvedenou dolĺ rmentaci:

11. Dalš í  ujedruí ní

objednatel dneš ní m dnem předal Zhotoviteli Staveniš tě / Pracoviš tě, ve rýš e uvędené m rozsahu a

pĺ ohlaš uje, ž e mu nejsou známy dalš í  skuteč nosti, kteĺ é  by měli negativní  dopad naBoZP,Po a oŻP
Zhotovitel tí mto uvedené  Staveniš tě / Pĺ acoviš tě převzal.

V Praze dne
Zhotovitel:

Ing. Martin Krupič ka
ELPO' kabelové  sí tě VN a rrIN,

s.r.o.
oprávněná osoba Zhotovitele

7 Ptotokol o předĺ í ď a přeuzed Staveniš tě (sttana 3/3)

Městská č ást Pľ aha 5
odbot pří pľ avy a teallzace investic

opľ ávněná osoba Objednatele

V Praze dne
Obiednatel:

fuzika a opatření  vypL'ývají cí
z prováděných č inností  zhotovitele nebo
jeho dodavatelů

Pí semné  |menování  zaměstnance
odpovědné ho zaPo

Pí semné  jmenování  zaměstnance
odpovědné ho zaBoZP

Protokol o provedené m š kolení  BOZP,
PO aOZP

Název dokumentu
Bliä í  identifikace
(např. datum zpracováli nebo
ú č innosti dokumentu) ANO NE

Předáno

Přelož ka vedení  NN v ul' Hluboč epská




