
&% Statutární město Ostrava

městský obvod Radvanice a Bartovice

Smlouva o dilo č. s 0338/2021ISŘDaŽP

„Opravy místních komunikací“

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

Smluvní strany

1. Objednatel

Statutární město Ostrava

sídlo: Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava-Moravská Ostrava

ICO: 00845451

DIČ: CZOO845451 _ plátce DPH

pro potřeby vystavení daňových dokladů zhotovitel

Statutární město Ostrava, městský obvod Radvanice a Bartovice

na adrese: Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava - Radvanice

zastoupené: ve věcech smluvních — Bc. Aleš Boháč, MBA starosta

ve věcech technických - Ing. Věra Raisová, vedoucí odboru stavebního řádu,

dopravy a životního prostředí

 

 

Bankovní spoj ení: Komerční banka, a.s.

Císlo účtu:

dálejen objednatel

2. Zhotovitel Technické služby, a.s. Slezská Ostrava

Místo podnikání!Sídlo: Československé armády 877/20, 710 00 Ostrava — Slezská Ostrava

 

Zastoupené: Ing. Jiřinou Gálikovou, předsedou představenstva

IČ:V „ 47674725

DIC: CZ47674725

Bankovní spojení: Česká s ořítelna a.s. pobočka Ostrava

dálejen zhotovitel
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% Statutární město Ostrava

městský obvod Radvanice a Bartovice

čl. |.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou

V souladu se skutečnosti V době uzavření této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených

údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.

2. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání závazku bude mít účinnou pojistnou smlouvu

pro případ způsobení újmy v souvislosti s výkonem předmětu smlouvy v min. výši 4 mil. Kč, kterou

kdykoliv na požádání V originále předloží zástupci objednatele k nahlédnutí.

3. Pro případ, že zhotovitel bude mít dle této smlouvy povinnost přiznat a zaplatit DPH, činí

toto prohlášení: Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a V případě, že by se jím

v průběhu trvání smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli.

4. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.

Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.L
h

čl. II.

Předmět a účel smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo „Opravy místních komunikací“ dle zadaných úseků na místních

komunikací.

2. Předmětem veřejné zakázky jsou opravy na částech místních komunikací III. třídy v městském obvodě

Radvanice a Bartovice. Oprava spočívání především v odstraněni stávajícího krytu, vyrovnání podkladu,

provedení spojovacího postřiku a pokládky žívíčného povrchu.

3. Dodávkou stavby se rozumí úplné a standardní provedení všech stavebních a montážních prací,

spoj ených se plněním předmětu smlouvy a nezbytných pro uvedení předmětu smlouvy do užívání.

4. Smluvní strany se dohodly, že provedení díla dále zahrnuje:

4.1. Zajištění trasy mimo obvod staveniště pro dopravu materiálu na stavbu a odvoz ze stavby, včetně její

údržby po dobu výstavby a uložení materiálu a výkopků pro stavbu tak, aby nevznikly žádné újmy na

sousedních pozemcích.

4.2.Neprodlcnč odstraňovat nečistoty, vzniklé při provádění prací z příj ezdních komunikací

ke staveništi po celou dobu provádění prací.

4.3. Zneškodnění odpadu, jeho uložení na řízenou skládku nebo jeho jiné zneškodnění V souladu

se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech v platném znění, včetně dokladování včetně dokladování.

4.4. Doložem' oprávnění k odstranění odpadů V případě, že zhotovitel toto oprávnění má. V případě,

že odstraňování bude zajišťovat prostřednictvím odborné firmy, doloží fotokopii smlouvy

o odstranění odpadů, uzavřenou mezi ním a touto firmou a fotokopii oprávnění tohoto smluvního

partnera k odstraňování odpadů, vzniklých při výstavbě. Tyto doklady musí být platně po celou dobu

výstavby díla.

Zhotovitel se zavazuje provádět dílo V souladu s ustanoveními této smlouvy.

6. Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní odpovědnost

a na své nebezpečí.

7. Účelem uzavření této smlouvy je provedení opravy zadaných částí místních komunikací tak, že po

provedení opravy budou místní komunikace splňovat všechny parametry podmínek pro jejich bezpečné

užívání neurčitým okruhem osob.

8. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným, a že smlouvu uzavírají

po pečlivém zvážení Všech možných důsledků.
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ČI. |||.

Místo plnění

Místem plnění jsou místní komunikace v městském obvodě Radvanice a Bartovice.

čl. IV.

Cena díla

1. Cena za provedené dílo j e stanovena dohodou smluvních stran a činí:

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Oprava komunikace ul. Stranou 311.363,00 65,386,23 376.749,23

Oprava komunikace ul. Na Stezce 281.256,00 59.063,76 340.319,76

Oprava komunikace ul. Linkova 207.487,00 43.572,27 251.059,27

Oprava komunikace ul. Za Šachtou w 2.části 113.611,00 23,858,31 137.469,31

Oprava komunikace ul. Dalimilova 8.104,00 1.701,84 9805,84

Oprava komunikace ul. Stromského 239.148,00 50.221 ,08 289.369,08

Oprava komunikace ul. Výzkumná l.620.818,00 340.371,78 1.961 .189,78

Celkem 2.781.787,00 584.175,27 3.365.962,27

 
 

2. Cena bez DPH je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí po celou dobu účinnosti smlouvy.

3. Tato - smluvní pevná cena zahrnuje veškeré “profesně předpokládané náklady zhotovitele, nutné

k provedení celého díla v rozsahu čl.II. této smlouvy.

4. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, místní, správní a jiné poplatky nezbytné

pro řádné a úplné zhotovení díla a další náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla. Součástí ceny

jsou i práce a dodávky, které v této smlouvě uvedeny nej sou a zhotovitel jakožto odborník o nich vědět

měl nebo mohl vědět.

5. Součástí smlouvy jsou oceněné položkové rozpočty (příloha č. 1 této smlouvy).

*““‘mmle‘élT‘Wfifiim‘émfi‘flW—gfmenazáklmě—pmélro—dmatkuktéto

smlouvě, odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran v případě,

že dójdeIČrozsrrempredmetu smlouvyuvedenéhov čl. II.nebe vpřípaděžedojdekezměnězakonnych' “

předpisů týkajících se předmětu díla

7. Zhotovitel odpovídá zato, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

8. Smluvní strany se dohodly, že doj de-lí v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné sazby

DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, bude od okamžiku nabytí účinnosti

změněné sazby DPH účtována platná sazba DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této

smlouvě.

9. Veškeré drobné změny v provedení předmětu smlouvy, případně vyvolané objednatelem

nebo zhotovitelem a nezakládající nutnost uzavření dodatku k této smlouvě, budou sledovány a musí být

zapsány a zplnomocněnými zástupci smluvních stran vzájemně odsouhlaseny ve stavebním deniku dříve,

než bude započato s jejich realizací.

10. Doj de-li při realizaci díla k větším změnám, d0plňkům nebo rozšíření předmětu dila vyplývajících

z dodatečného požadavku objednatele nebo podmínek při provádění díla, které zhotovitel nemohl

ani na základě svých odborných znalostí předvídat, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn,

ocenit je podle jednotkových cen položkového rozpočtu předaného jako součást cenového návrhu,

a pokud tato položka není v rozpočtu uvedena, tak podle cen dle platného ceníku ÚRS a předložit tento
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a městský obvod Radvanice a Bartovice\

soupis zástupci objednatele ve věcech technických. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce

a dodávky j ím realizované byly v předmětu díla V jeho ceně zahrnuty. Provedení víceprací musí být věcně

a cenové odsouhlaseno objednatelem i zhotovitelem, a to předjejím prováděním, a upraveno v dodatku

k této smlouvě.

11. V případě, že zhotovitel neprovede práce, které jsou uvedeny v rozsahu díla sjednané smlouvou,

tj. méně práce, at’ už z důvodů objektivních, technických nebo z jeho strany, nebudou tyto neprovedené

práce uhrazeny bez předchozího souhlasu objednatele a uzavření platného dodatku k této smlouvě

o změně rozsahu díla a jeho ceně. V případě méně prací bude cena ponížena () neprovedené práce oceněné

dle jednotkových cen položkového rozpočtu — cenového návrhu zhotovitele.

12. Zhotovitel potvrzuje, že všechny podklady k provedení díla před stanovením ceny ověřil, důkladně

se seznámil s poměry budoucího pracoviště a vzal v úvahu všechny okolnosti, které se dají očekávat,

a uvědomuje si, že na pozdější námitky stran komplexnosti řešení a správnosti soupisu prvků a případného

navýšení ceny, nebude brán zřetel.

13. V případě, že dojde k prodlení s předáním díla z důvodů na straně zhotovitele, je tato cena neměnná až

do doby skutečného ukončení díla.

14. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spoj ené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do ukončení

díla.

15. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ust. § 2620 odst. 2 občanského zákoníku.

čl. V.

Termín plnění

l. Předpokládaný termín provádění díla dle této smlouvy je stanoven v období 09/2021 - 05/2022.

Zhotovitel se zavazuje k předání a převzetí staveniště do 7 - ti dnů od doručení výzvy zadavatele

o zahájení prací (možno použít e-mail).

3. Zhotovitel se zavazuje ukončit jednotlivé úseky v následujících termínech:

Oprava komunikace ul. Stranou — termín plnění (lo 26. listopadu 2021

Oprava komunikace ul. Na Stezce » termín plnění do 26. listopadu 2021

Oprava komunikace ul. Linkova - termín plnění do 26. listopadu 2021

Oprava komunikace ul. Za Šachtou - termín plnění do 26. listopadu 2021

Oprava komunikace ul. Dalimilova - termín plnění do 26. listopadu 2021

Oprava komunikace ul. Stromského - termín plnění do 26. listopadu 2021

Oprava komunikace ul. Výzkumná - termín plnění do 30. května 2022

 

4. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O dobu trvání přerušení práce

„„na „díle.se posunují termínyiímdotčené za předpokladu, že přerušení nebylo způsobeno důvody

na straně zhotovitele či zhotovitelovou činností či nečinnosti.

5. Pokud zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla z důvodu nepříznivých

klimatických podmínek, bude tato skutečnost zaznamenána do stavebního deníku a následně bude

odsouhlasen oběma smluvními stranami a sepsán dodatek k této smlouvě o prodloužení termínu plnění

díla. Za nepříznivé klimatické podmínky bude považován stav, kdy povětrnostní podmínky, to znamená

srážky a venkovní teploty, neumožňují dle technicko - kvalitativních podmínek provádět dané stavební

prace.

6. Bude—li toto přerušení prací na díle z důvodu uvedeného v odst. 5. tohoto článku smlouvy trvat déle

než tři měsíce, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli již realizované práce, které doposud nebyly

uhrazeny, s výjimkou případů, kdy přerušení bylo způsobeno důvody ležícími na straně zhotovitele

či zhotovitelovou činností či nečinnosti.

7. Před započetím dalších prací vyhotoví smluvní strany zápis, ve kterém zhodnotí skutečný technický stav

již provedených prací a určí rozsah jejich nezbytných úprav.

8. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez vad

a nedodělků. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat zápis, V jehož závěru

objednatel prohlásí, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Drobné vady,
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popřípadě nedodělky nebránící užívání a postupu dalších prací, nebudou důvodem nepřevzetí díla

a uplatnění sankcí, vpředávacím protokole však musí být stanoven termín jejich odstranění.

0 tom, že drobné vady, případně nedodělky uvedené vpředchozí větě byly odstraněny,

bude objednatelem a zhotovitelem rovněž sepsán zápis. Faktura za úhradu smluvní ceny však bude

vystavena až po odstranění všech případných vad a nedodělků.

9. V případě, že zhotovitel bude s prováděním prací ve zřejmém prodlení, které by ohrožovalo plynulost

výstavby, nebo konečný termín dokončení, vyzve jej objednatel k zintenzivnění prací a zápisem

do stavebního deníku stanoví zhotoviteli lhůtu k vyrovnání skluzu. Pokud ani poté zhotovitel nepodnikne

kroky k urychlení prací, je objednatel oprávněn do doby vyrovnání skluzu pozastavit financování.

čl. Vl.

Vlastnictví

l. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.

Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných

pro provedení díla je zhotovitel, který nese nebezpečí újmy na těchto věcech, a to až do okamžiku předání

stavby do užívání.

3. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví a zhotovitel

za ně odpovídá od okamžiku jejich převzetí aje povinen je vrátit objednateli po splnění svého závazku.

čl. VII.

Platební podmínky

l.

2.

3.

L
h

Zálohy nejsou sjednány.

Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ust. § 2611 občanského zákoníku.

Podkladem pro úhradu smluvní ceny díla je vyúčtování nazvané faktura (dále jen „faktura“),

která bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH.

Fakturace bude provedena na základě faktur vystavených zhotovitelem.

Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad je druhá smluvní strana

povinna ve faktuře uvést i tyto údaje:

a) číslo a datum vystavení faktury,

b) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, číslo veřejné zakázky, čislo investiční akce,

0) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci (nestačí odkaz na číslo smlouvy),

(1) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,

e) lhůta splatnosti faktury,

f) soupis provedenych prám, vcetne Zjist'ovamho protokolu,

g) označení osoby, která fakturu vyhotovíla, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,

h) 'IČ a*DI'Č objamaraaaaaotantne '“ .,. " ' * " " “ ' '“ " ' " ' * "

i) označení útvaru, který případ likviduje.

Soupis provedených prací bude předán ke kontrole objednateli minimálně tři pracovní dny před

vystavením faktury.

V souladu s ust. § 21 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „zákon o DPH“), sj ednají smluvní strany pravidelné dílčí plnění. Strany sjednávají fakturaci,

která bude odpovídat skutečně provedenému rozsahu dila j ednotlivých komunikací.

Dílčí faktury (samostatně zdanitelná plnění) budou uhrazeny objednatelem na základě skutečně

provedených prací. Lhůta splatno sti dílčích faktur j e stanovena na 15 kalendářních dnů po jejich doručení

objednateli.

Nebude—li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude-li nesprávně

vyúčtována cena nebo nesprávně uvedena sazba DPH, nebo zhotovitel vyúčtuje práce, které neprovedl,

je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatností vrátit druhé smluvní straně

bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu

vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá

lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.
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10. Objednatel je oprávněn pozastavit financování vpřípadě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce

nebo práce provádí V rozporu s projektovou dokumentaci.

11. Objednatel je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Zhotovitel je povinen

oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit.

12. Doručení faktury se provede osobně proti podpisu zmocněně osoby nebo jako doporučené psaní

prostřednictvím pošty.

13. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře bez

ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné

způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se musíjednat 0 účet vedený

v tuzemsku.

14. Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle ust. § 106a zákona o DPH, je objednatel

oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH & úhradu samotné DPH provést přímo

na příslušný účet daného finančního úřadu dle ust. § 109a zákona o DPH. Zaplacenírn částky ve Výši

daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacením ceny bez DPH zhotoviteli je splněn závazek

objednatele uhradit sjednanou cenu.

15. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

čl. VIII.

Jakost díla

l. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost

uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, pohotovost, bezporuchovost, udržovatelnost,

hospodárnost při dodržení zásad ochrany životního prostředí. Ty budou odpovídat platné právní úpravě,

českým technickým normám, zadávací dokumentaci a této smlouvě. Ktomu se zhotovitel zavazuje

použít výhradně materiály a konstrukce, vyhovující požadavkům kladeným na jakost a mající prohlášení

o shodě dle zákonač.22/1 997 Sb.,o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

2. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy

souvisejícími s výstavbou, podle schválených technologických postupů stanovených platnými českými

technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se seučasným standardem u používaných

technologií a postupů pro tento typ stavby tak, aby dodržel smluvenou kvalitu dila. Dodržení kvality

všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinnosti zhotovitele. Zjištěné vady

a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady.

3. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolnich

prohlídkách a při předání a převzetí díla nebo jeho části.

4. Při realizaci díla nesmí zhotovitel použít jakýchkoliv materiálů s karcinogenními nebo jinými účinky,

které negativně působí na lidské zdraví. V případě zjištění této skutečnosti je povinností zhotovitele

. provést náhradu avýměnu1jižzabudovanýchvýrobkua materiálu__nasvé náklady.

5. Zhotovitelje povinen zajistit včasné odborné provedení všech zkoušek předepsaných platnými českými

technickými normami, bezpečnostními předpisy nebo vyžádaných od příslušných kompetentních orgánů

čl. IX.

Staveniště

1. Oprávněný zástupce objednatele předá zhotoviteli staveniště po nabytí účinnosti této smlouvy.

0 předání a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany zápis. Staveniště bude předáno zhotoviteli prosté

práv a závazků třetích osob.

2. Zhotovitel hradí elektrickou energii, vodné, stočné a další odebraná média. Zhotovitel zabezpečí na své

náklady měření jejich odběru.

3. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 5 — ti pracovních dnů od převzetí díla

objednatelem. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady

a újmy, které mu tím vznikly.

4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování

bezpečnostních předpisů při výkopových pracích, pracích ve výkopu, pohybu na staveništi,
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za dodržování hygienických a požárních předpisů, bezpečností silničního provozu v prostoru staveniště

a dodržování předpisů týkajících se ochrany životního prostředí.

5. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat

odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to V souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými

a o likvidaci odpadů.

čl. X.

Stavebni deník

l. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti s realizací díla, vést

stavební deník již ode dne převzetí staveniště. V průběhu pracovní doby musí být stavební deník trvale

dostupný na stavbě.

2. Stavební deník bude veden v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, vplatném

znění (dále jen „vyhláška o dokumentaci staveb“), a musí obsahovat:

a) základní list s uvedením názvu a sídla objednatele, zhotovitele a projektanta a případné změny těchto

údajů,

b) základní údaje o stavbě v souladu s projektovou dokumentaci stavby,

c) seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se stavby,

d) přehled smluv a dodatků, případně změn,

e) seznam dokumentace stavby, včetně jejich změn a doplnění.

3. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně, zásadně v den, kdy byly tyto práce

provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí být

přepisovány, nečitelné škrtány a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem.

Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele, nebo jeho zástupcem. Mezí zápisy nebudou

vynechána volná místa.

4. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související & plněním smlouvy.

Jedná se zejména o:

a) časový postup prací a jejich kvalitu,

b) druh použitých materiálů a technologií,

c) stanoveníterrnínů kpdstranění zjištěných závad,__v_ad a nedodělků,

d) údaje potřebné pro posouzení praci orgány státní správy.

5. Zápisy do deníku mohou provádět technický dozor objednatele, zmocnění zástupci objednatele a

zhotovitele, příslušné orgány státní správy, osoba odpovídající za provádění zeměměřičských prací a

osoba provádějící kontrolní prohlídku stavby.

6. Oprávněný zástupce objednatele je povinen sledovat obsah záznamů vdeníku a stvrzovat je svým

podpisem. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel písemně provést připomínky vždy

do 3 pracovních dnů iinak se předpokládá souhlasné stanovisko. Zhotovitel se však zavazuje ieště

před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat oprávněného zástupce objednatele kprovedení

, připomínek. .“ mm — „„ „ » » 1

7. Vpřípadě nesouhlasného stanovrska kprovedenérnu zápisuodoprávněnýchzastupcu objednatele,

je zhotovitel povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu své písemné stanovisko,

jinak se má zato, že s obsahem tohoto záznamu souhlasí.

8. Stavební deník vede a dokladuje zhotovitel ode dne převzetí stavby až do konce záruční doby dohodnuté

vtéto smlouvě a odstranění poslední vady, reklamované objednatelem vzáruční době. Provádění

pravidelných denních záznamů končí dnem dokončení a převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků.

9. Zhotovitel bude odevzdávat zmocněnému zástupci objednatele prvý průpis denních záznamů

ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti.

10. Zápisem ve stavebním deníku nelze obsah této smlouvy měnit.

čl. XI.

Provádění díla

I. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení stavby stavbyvedoucím v souladu se zákonem

č. 183/2006 Sb., 0 územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
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(dále je „stavební zákon“), V případě prací vyžadujících zvláštní oprávnění také odborné vedení držiteli

příslušného oprávnění.

2. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povoleni podle příslušných

předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.

3. Zhotovitel zajistí případnou aktualizaci vyjádření správců inženýrských sítí, vytýčení inženýrských sítí

podle podmínek jejich správců, a to před zahájením prací na staveništi. Zhotovitel V souladu

spřislušným vyjádřením oznámí správcům sítí a zástupci objednatele práci v ochranném pásmu

či křížení těchto sítí ke kontrole průběhu praci a převzetí před zpětným zásypem.

4. Zhotovitel j e povinen bez zbytečného odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace

vyžadovaných prací. Smluvní strany se dohodly na vyloučení ust. § 2595 občanského zákoníku.

5. Zhotovitel zajistí na vlastní náklad povolení stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních

komunikacích u zdejšího silničního správního úřadu a osazení, příp. údržbu tohoto provizorního

dopravního značení, včetně organizace dopravy po dobu výstavby a uvedení do původního stavu.

6. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit před

poškozením a krádežemi až do předání díla nebo jeho části k užívání objednateli, a to'na vlastní náklady.

7. Zhotovitel je při své činnosti povinen předcházet vzniku havárii. V případě, že zhotovitel způsobí

havárii, je povinen informovat zástupce příslušného provozu objednatele a účastnit se likvidace následků

havárie. V případě, že zhotovitel způsobí objednateli svým jednáním škodu, zejména z důvodů porušení

předpisů o ochraně životního prostředí, předpisů pro nakládání s odpady a chemickými látkami a

chemickými přípravky, předpisů bezpečnosti práce, dopravních předpisů a protipožárních předpisů, je

zhotovitel povinen škodu uhradit v plné výši, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

8. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí

si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nebo inženýrských sítích nedošlo vlivem

stavební činnosti ke škodám. V opačném případě nese plnou odpovědnost za způsobené škody

a tyto škody uhradí.

9. V průběhu realizace předmětu smlouvy zhotovitel oznámení objednateli e-mailem zahájení prací na

jednotlivých úsecích a objednatel bude vždy přizván ke kontrole vrstev před zakrytim.

10. Zhotovitel zajistí přístup a příjezd do domů v místě právě probíhajících prací pro vozidla záchranné

služby, hasičů a dopravní obsluhy.

11. Zhotovitel odpovídá za dodržení předpisů bezpečnosti práce arpožární ochrany po dobu realizace díla,

zejména zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky

č. 246/2001 Sb., o stanovení podminek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru

(vyhláška o požární prevenci), v platném znění, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném znění, a zákona č.

309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v

pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování

_služebýrnimořpracovněprávníwvztahy—(záken—e—zaj-i-št—ěn—í—da—l—š—íeh—pednaínek—bezpeěnesti—a—eehr—any—zdraví

při práci), ve znění pozdějších předpisů.

12. Zhotovitel písemně vyzvekromě objednatele i správce podzemních'vedení“a'inženýrskýchsíti“dotčených ' "

stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deniku.

13. Zjisti-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen

to bez odkladu oznámit obj ednateli a navrhnout mu další postup.

14. Po ukončení prací budou veškeré dotčené parcely (pozemky, komunikace apod.) uvedeny do původního

stavu, včetně písemného převzetí dotčených pozemků jejich vlastníky. Originály protokolů o předání

pozemků zpět jejich vlastníkům, správcům budou předány zástupci objednatele.

čl. XII.

Předání díla

l. Objednatel dílo převezme po jeho řádném dokončení. Termín přejímacího řízení musí být objednateli

oznámen alespoň 3 pracovní dny předem.

2. K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli 3 pracovní dny předem doručit následující doklady:

&) poklady o odstranění odpadů vzniklých při stavební činnosti V souladu s platnou legislativou,

b) stavební deník,
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3. O předání díla bude sepsán zápis, který sepíše zhotovitel a bude obsahovat:

a) označení díla,

b) označeni objednatele a zhotovitele díla,

0) cenu díla dle smlouvy a fakturovanou cenu V členění cena bez DPH, DPI-I a cena celkem,

d) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejich dodatků,

e) termín vyklizení staveniště,

f) datum ukončení zámky na dílo,

g) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,

h) seznam převzaté dokumentace,

i) soupis případných drobných vad a nedodělků s termínem jejich odstranění,

j) prohlášení zhotovitele, že dílo předává a objednatele, že dílo přejímá,

k) datum a místo sepsání zápisu,

l) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.

4. Součástí zápisu o předání díla, ve kterém bude prohlášení zhotovitele o úplnosti a kompletnosti díla, musí

být i doklady uvedené v bodě 2. tohoto článku smlouvy. Zhotovitel i objednatel jsou oprávněni uvést

V zápise o předání dokončeného dila cokoli, co budou považovat za nutné. Po podepsání zápisu

o předání dokončeného díla oprávněnými zástupci obou smluvních stran se považují veškerá opatření

a doby v něm uvedené za dohodnuté, pokud některá ze stran neuvede, že s určitými jeho body nesouhlasí.

Jestliže jsou objednatelem V zápise o odevzdání a převzetí dokončeného díla vady popsány nebo

uvedeny, jak se projevují, platí, že tím současně požaduje po zhotoviteli jejich bezplatné odstranění. Za

vady, které se projevily po předání díla, odpovídá zhotovitel v rozsahu sjednané záruky.

5. V případě, že objednatel dílo, které je předmětem této smlouvy, nepřevezme, uvede v zápise

o odevzdání a převzetí dokončeného díla oprávněný důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků,

pro které objednatel odmítl předmět smlouvy převzít, se opakuje přejímací řízení v nezbytně nutném

rozsahu. Z opakované přejímky sepíší smluvní strany dodatek k předmětnému zápisu o odevzdání

a převzetí dokončeného díla, V němž objednatel prohlásí, že dílo nebo jeho dohodnutou část

od zhotovitele přejímá, a to v souladu s postupem uvedeným v odst. 3. tohoto článkusmlouvy. Smluvní —.

strany se dohodly na vyloučení použití ust. § 2609 občanského zákoníku.

6. Pokud se smluvní strany nedohodnou ani v opakovaném přejímacím řízení na oprávněnosti 3.

či neoprávněností nepřevzetí díla ve lhůtě 5 pracovních dnů od zahájení opětovného předávacího řízení, E

bude vzniklý spor předán k rozhodnutí příslušnému soudu. Pravomocné rozhodnutí soudu l

je pro obě smluvní strany závazné.

7. Zástupci smluvních stran, kteří jsou zmocnění k odevzdání a převzetí díla, budou uvedeni ve stavebním l

deníku 3

Práva z vadného plnění a záruka za jakost '

_
.

Práva objednatele z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

Zhotovitel poskytuje na celou stavbu záruku v délce 36 měsíců.

Záruční doba začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí celého díla a odstranění všech vad

a nedodělků uvedených v předávacím protokole.

Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli

výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se

za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.

Zhotovitel započne s odstraněním vady do 5 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení

o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

Neodstraní-li zhotovitel vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jiný

subjekt nebo odstranit vady sám a zhotovitel je povinen náklady takto vynaložené objednateli v plné výši

uhradit.
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7. Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v případech, kdy neuznává, že za vady odpovídá. Ve sporných

případech nese zhotovitel náklady až do rozhodnutí o reklamaci.

8. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.

9. Oznámení o odstranění vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu v rámci

záruky za jakost poskytne zhotovitel záruku ve stejné délce dle bodu 2. tohoto článku smlouvy.

lO. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá a na provedenou opravu poskytne zhotovitel

záruku ve stejné délce dle bodu 2. tohoto článku.

čl. XIV.

Náhrada újmy

1. Nebezpečí újmy na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel V plném rozsahu až do dne

odevzdání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Tato odpovědnost zhotovitele se nevztahuje

na újmy, které jsou pro zhotovitele nepojistitelné (např. živelné události), za které nese odpovědnost

objednatel z titulu svého pojištění jako vlastníka objektů.

2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických

či jiných škodlivých látek na stavbě.

3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení újmy nebo k jejich zmírnění.

4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli V plné výši újmu, která vznikla při realizaci a užívání díla

v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

5. Zhotovitel je povinen sjednat pojištění proti újmám, způsobeným vlastní činností. Toto pojištění

je povinen zhotovitel udržovat v účinnosti po celou dobu zhotovování díla.

6. V případě, že při činnosti prováděné zhotovitelem dojde ke způsobení prokazatelné újmy objednateli,

nebo třetím osobám, která nebude kryta pojištěním s_j ednaným ve smyslu bodu 5. tohoto článku smlouvy,

je zhotovitel povinen tyto újmy uhradit z vlastních prostředků.

čl. XV.

Sankční ujednání

l . Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý i

započatý den prodlení s předáním díla bez vad a nedodělků. Tuto smluvní pokutu není povinen zhotovitel

platit v případě, kdy bude dílo objednatelem převzato s drobnými vadami, které nebrání užívání díla.

2. Nebude—li kterákoliv faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok

z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

3. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý prokazatelně

zjištěný. případ nedodržení pořádku na pracgví.šti-. Pokuta bude,.yyúčtovánaaž pctégclcdy z.botgyitel

zjištěné nedostatky zapsané v deníku objednatelem nebo jeho zástupcem ve stanoveném termínu

neodstraní. »

4. V případě nedodržení termínu k odstranění drobných vad zjištěných při předání a převzetí díla

je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý i započatý den

prodlení a zjištěný případ.

S. V případě nesplnění povinnosti vést stavební deník V souladu s touto smlouvou a vyhláškou

0 dokumentaci staveb, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- K6 za

každý zjištěný případ.

6. V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je zhotovitel povinen

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,— K6 za každý i započatý den prodlení

a zjištěný případ.

7. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní

pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.

8. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník nejsou přístupné v pracovní době na stavbě, bude

zhotoviteli účtována jednorázová smluvní pokuta ve výši 3.000,- Kč za každý zjištěný případ.
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9. V případě nesplnění dalších povinností zhotovitele mimo povinností uvedených výše, vyplývajících

z této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,— Kč za každý

zjištěný případ.

10. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění anatom,

zda a v jaké výši vznikne druhé straně újma, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní strany

se dohodly, že smluvní strana, která má právo na smluvní pokutu dle této smlouvy, má právo také

na náhradu škody vzniklé z porušení povinností, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.

11. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.

čl. XVI.

Závěrečná ujednání

1. Doložka platnosti právního j ednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

ve znění pozdější předpisů: 0 uzavření této smlouvy rozhodla rada městského obvodu usnesením

č. 1118/62/21ze dne 1. září 2021.

2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou

vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci

smluvních stran.

3. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ust. § 1765, § 1978

odst. 2 a § 2591 občanského zákoníku.

4. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 občanského zákoníku, že vylučují přijetí

nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem

nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.

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

& chtěly ve smlouvě uj ednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný proj ev stran

učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán V

rozporu s výslovnýmiustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.

6. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu_(svyj1mkou změny sazby DPI-I) mohou smluvní strany pouze formou

písemných dodatků, kterébudouvzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a

podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran Za písemnou formu nebude pro tento účel

považována výměna e-mailovýchci jiných elektronických zpráv.

7. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.

8. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s 14 denní výpovědní dobou, která začíná

běžet dnem doručení výpovědi druhé smluvní straně.

„QMQQMQJMMm,-téMQusg/niezhotmmekpmnnenjhnedmředat—W_

objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla, a uhradit případně

- vzniklou újmu.“ Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli—cenu provedených prací a cenu věcí, které

zhotovitel opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná

práva a povinnosti.

10. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl v souvislosti splněním předmětu

smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám.

11. Zhotovitel nemůže bez písemného souhlasu objednatele postoupit kterákoliv svá práva ani převést

kterékoliv své povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě ani není oprávněn tuto smlouvu postoupit.

12. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli veškeré informace, doklady apod. písenmou formou.

13. Ukáže—li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní

ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 občanského zákoníku.

14. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran jejich doručení odmítne,

či jinak znemožní.

15. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy je právně irelevantní a mezi stranami platí jen to,

co je dohodnuto ve smlouvě.

16. Zhotovitel se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících

se předmětu díla.
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17. Zhotovitel uděluje tímto statutárnímu městu Ostrava, městskému obvodu Radvanice a Bartovice souhlas

se zveřejněním celého textu této smlouvy, včetně všech případných osobních údajů ve smlouvě

uvedených na oficiálních webových stránkách městského obvodu Radvanice a Bartovice

www.radvanice.ostrava.cz, anebo na jiných stránkách určených ke zveřejňování smluv uzavřených

Statutárním městem Ostrava, městským obvodem Radvanice a Bartovice, a to včetně všech jejích

případných příloh a dodatků. Zároveň tímto prohlašuje, že skutečnosti uvedené vtéto smlouvě

nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a uděluje souhlas

k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.

18. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci

smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

19. Smlouva nabývá platnosti dnem jeho uzavření oběma smluvními stranami a účinnosti uveřejněním

V celostátním Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),

ve znění pozdějších předpisů.

20. Nedílnou součástí této smlouvy jsou:

Příloha č. l - Položkové rozpočty oceněné jednotlivých komunikací

V Ostravě dne g% is)!V Ostravě dne

f2 ”09- Z823

   

 

..........

Ing. Jiřina GálikováBc. Aleš Boháč, MBA

starosta předseda představenstva
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Krycí list rozpočtu

 

     

 

   

    
   

   

 

   

 

Název stavby:

Druh stavby:

Oprava živičného krytu ulice Stranou „,

oprava asfaltu

 

  Lokalita: Ostrava - Bártovice

Začátek výstavby:

JKSO:      8222772

Objednatel: sMo - Městký obvod Ostrava - Radvanice a lČ/DIČ: 0084545110200845451

Bartovice

Projektant: lČ/D/Č:

 

              

       

      
    

   

 

       

Zhotovitel: Technické služby, a.s. Slezská Ostrava lČ/D/Č: 47674725/0247674725

Konec výstavby: 30.11.2021 Položek: 18

Zpracoval: Schneider ' Datum: 01.05.2021

  

   

    

   

 

     

    

   

  

 

     

  

Rozpočtové náklady v Kč _

Doplňkové náklady,

153 523.20 : Práčo-přoslčas ,

  

 

  

  

    

     

     

Základní rozpočtové náklady

HSV “Dodávky

u'áglaqy na, umrísiění stavby

 

    

 

   

  

   

 

  

  
  

 

  

0,00 Š'

, .9100;

. žení staveniště

     
0,00

0,00

0,00

  

  Montáž Miřňáášávždotífwš
    

   

 

  

 

    

  

' 127 515,00 _1 Bez pevné podl.

    

   

    

   

PSV „Dodávky ' V 01,007 Kulíúrnípalmátka'
Uzernnl - ' -

    
Mónláž

"M" Dodávky *

0,00 * Provozní vlrivý.

00b- om >

0,00

0.09"-
  

 

    

  

  

     

   

Montáž ' 0001 ' ' Nyazrpjžnóčtď, 0.00 , »

     

 

Ostatni magma: 7 800,00

Přesun hmot 7a sutí : 22 524,86

    

  
ZRN Golikom' 11 .00 L

     
    

. ' ORNQQUáef-m'j : "

  
projektem.-'“ “ Objed “

 

   
Datum, raz/tka a podpis Datum, rázítko a podpis Í ' '

Copyright © 2021 Verlag Dashófer, s.r.o.



Stavební roz očet
  

Název stavby: Oprava žlvičného krytu ullce ' Doba výstavby: : 214 dní ijadnatel:

Stranou

Druh stavby: oprava asfaltu

Začátek výstavby: Projektant:

Lokalita: Ostrava - Bánovice

JKSO: 8222772

-„.

 

, 111%. j * 'éblrifir’éia'n'é“ .

" 13131114aqó "" 'ýlicib'óóój" '

’_ 132314161100 "

. 3112899..

Kogebvýgtaýby; 30.11.2021 Zhotovltelf

 

SMO <M¢stkv omocí...
Ostrava - Radvanice a

Bartovice

Technické stužby, a.s

* Slezská OSÍĚĚVŠÝ' A,

_ , Qatúm zpracování01052021 Zpraqugk ‘iS‘chneiide'If

 

 



Krycí list rozpočtu

 

   

 

Názov stavby: oprava krytu vozovky mezl ul. Za šachtou a Šmídova

Druh stavby: oprava, kryt z živičný

  
   
 

      

   
  

Lokalita: Ostrava - Bartovice

Začátek výstavby:

JKSO:   

      

  

Objednatel: SMO - Městký obvod Ostrava - Radvanice a lČ/DIČ: 0084545110200845451

Bartovice

Projektant: lČ/DIČ:
   

        

  

Zhotovitel: Technické služby, a.s Slezská Ostrava IČ:/DIČ: 47674725/CZ47674725

    

   

   

Konec výstavby: Položek: 7

Zpracoval: - Darom; 08.00.2021

  

    

   

   

   

 

   

    

  

 

Rozpočtověnákladyv Kč

Doplňkovéríákla'dy .

 

    

  

 

   

     

   

Základní rozpočtové náklady Náklady'na umístění stavby

  

    

   

   

 

     

   
   

  

   

  

   

  

  

  

  

   

66 631.87 '
    

Dodávky

Montáž ,

PSV Dodávky/] 7

Práce přesčas ' 0,00

900

* 0,60

zařizohl staveniště 0,00

0,00

0,00

  

    

   

  
     

     

        

    
   

   

 

    
    

Boz pevné podl). '40 053,97 Mimogtav. doprava

         

   

   

  
   

00,00 Kúltúrnííparttáttgla";, " ÚzonŠráí vlivy

        
Montáž 0,00 ‘7 0,00 Provozní vlivy 0,00

  

 

*: "M“ Dodávky , 0,00

0,00 ,

0,700 „Ostatní 0,00

   

   

   

 

  

' Montáž . ' 0,00 ,NÚSzrozpoštu— 0.00

  

 

  

  

  

  

    

    

 

_' Ostatni! materiál! 0.00 ~ 0,00

     

   

   

  

„ Přesun'hmot a Sufi , I 0.16

      

   

   

VZRN Celkem 100,686.00 . DN celkom" — 0101510000017,

.=. „. .. _ g_i—7;e:„_..,.„r__+—-„__,„___.„.A„„...„J _7„;_.J.._ r.-. : "::.„MJ __;0' * ' ' "

  

935w „careviče ; ' ij—l ' 000 .ORNěelkjemi of: “

       

  

: projektant? " Objednatel *

Datum, razttkoa pOdpis Datum, razítko _a_ 0001p]; ' *

  

Copyright© 2021 Verlag Dashčfer, oro.



  Název stavby: oprava krytu vozovky mezi uf. Za_ Doba výstavoyz' „

Druh stavby: ' oprava. kryt z živtčný

Lokalita: Ostrava - Bartovice

JKgo:

Stavební roz očet

šachtou a Šmídova

Začátek VÝSŠŘVbY?

Konec výstavby: ,

 

as * * Podkladlmw„„

' ' _ 569621jj§ka z'óévňg"

' Katibogagfimgyi‘ :j

 

37.27.5311 R09. "jj ' Povrchukmfn

' _ 5171511117

$973112}: . ,

ěj ' ' “ '

,9‘

'9389691 V '

'— Z rachalz.

Objednatel:

Projektant:

'; Zhotovitel:

 

SMO - Městký obvod

Ostrava -7 Radvanice a

Bartovice '

Tečhničké služby. a.s

Slezská _strgya'_ -

 

 

 

  



Krycí list rozpočtu

 

  

 

    

    

  
  

 

    

      

  

          

 

 

 

   

  

Název stavby: Oprava krajnice na ul. Za Šachtou A/

 

Druh stavby: oprava vjezdu

 

Lokalita: Ostrava - Bartovice  

Začátek výstavby:

JKSO:

Objednatel: SMO ~ Městký obvod Ostrava - Radvanice a lČ/DIČ: ,00845451/0200845451

Bartovice

  

 
 

Projektant: IČ/DIČ:
  

Zhotovitel: Technické služby, as Slezská Ostrava lČ/DIČ: 47674725/0247674725

 

    Konec výstavby: Položek: 5

   

 

    

   

       

 

Zpracoval: Datum: 08.06.2021

Rozpočtové náklády'v Kč

      

  

Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby

   
      

 

   

0,00

   

HSV Dodávky 3 640,30 Práce přesčaš zarízení staveniště 0,00

     

   

      

   

 

  

 

    

  

 

    

    

Montáž 3 284.73 Bez pevné podl. 0,00 Mimostav. doprava 0,00

        

  
  

    

    
    

      

    

  

PSV Dodávky 0,00 Kultujrn'ipamétké 0.00

0,00

0,00

Územní vlivy 0,00

        

     

 

     
  

   

   

Montáž 0,00 Provozní vlivy 0,00

   
"M" DOdávky 0,00

0,00

Ostatni 0,00

       

   

       

     

    

   

  

  

 

Montáž * 0,00 NUSzrozpočtu 0,00

   Ostatní materiál 000 ' ; 0,00

; 0,00
    

  

    
Í Přešun hmot a suti -0,09_

    

 

   

  

  

    
musicalkem 0,00

_ „segmentů-nb-

ZRNCeIk’ém wo6 925,00 pu Celkem _ „

.: - V u—w—wyoloo

[Cel'kge'ifi‘zfifi‘jfm *

PRN Celkem

 

 

  
0,00 013M celkem zlobi 7‘ 0,00

Projektanti , _:Objednátel:

    
; Datum, razítko a podpis Datum, razítko & podpis" - ' v

Copyright© 2021 Verlag Dashófer, sro.



 

Stavební rozpočet
 

      

Název stavby: Oprava krajnice na ul. Za Šachtou Doba výstavby: Objednatel: SMQ - Městký obvod

 * Ostrava - Radvanice a

Druh stavby: oprava vjezdu _ ' Bartowce *

Začátek výstavby: Projektant:

Lokalita: Ostrava -‘ Bartovice * _ ' * ' V \

' * Kopec výstavby: Zhotovitel: Technické služby,?s Ž

JKSO: ' '— 7 _ Slezská OSW ;; _ *

~ ' Zpracoval; : - ' '

 Winn—1mg”?

 

'181101'11‘1RoQ ' 56432

 

577141212RT3 ": "= ' _ * ' 559W :

 

 

 

» 599143111vo';
“=* -'

 

,' 3 451.50 Í

 

«3-1

' 9f19__7351'1š1_Roof

- .. . 91.9%,! izt'R'ob “
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Název stavby: c/Oprava krytu komunikace na ui. Na Stezsce    
Druh stavby: oprava

    

    

    
  

Lokalita: Ostrava — Radvanice Bartovice

Začátek výstavby:

JKSO:

Objednatel: SMO - Méstký obvod Ostráva — Radvanice a iČ/DIČ: 00845451/0200845451

Bartovice

  

Projektant: lČ/DIČ:
  

        

  

Zhotovitel: Technické siužby, a.s Slezská Ostrava IČ/DIČ: 47674725/CZ47674725

 

     

    

 
   

    
     

Kanec výstavby:   Položek: 1?

Zpracoval: Dátum: 27.05.2021

 

     

    

    

  

   

   

  

Rozpočtové náklady v" Kč !

   

    

   

      

   

Základní rozpočtové náklady Doplňkové hákiády Náklady na Umístění gtavtgy

     

   

     

      

   

    

     

 

    

HSV Dodávky 209 359,43 Práce přeščás íZ'fái'izw'e'ni stávenlště 0,00
  

   

   

  

  

\ Montáž ,

'j PSV Dodávky)

. Mimostav. doprava — — 0,00

' 0,00

71 234.90 \ Bo; pgyriépodl;

0,00

0,00 __

  
  

  

  

   

    

    

 

Kufturnlipém'étka _. * ' „* ÚZeniňi vlivy

      

 

    

   

 

  

   

Montáž * ,, Řrovozni viiyý 0,00

.fl‘ bázemi '
   

 

  

 

  

 

Montáž 0,00 * * ' 000 NDS? rozpočtu 0,00

30.siatnimateřiá.l 0:00 _ Í "70.3507- *

         

  

  

  

   

661,60 "j. __' Přesíuofiijgňotas'uti '

   

 

     

zm; gikgm „ 281256.00? DN ' “ ; U_SĚéikem ;
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‘7’; Datum, razítkoapodbiš A Dalúm, r_"ážž'tkořa podpis? _ ' '
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Stavební roz očet

Nážév stavby: Oprava krytu komunikace na ul. Na Dobá výstavby: ' Objednatel: SMO - Méstky’ ob_yod '

Stezsce „ v * ' ' Ostrava'- Radvanice a

Druh stavby: oprava Bartowce

 

» Zlačá'tek'výstaýby: _ Projektant:

Lokalita: Ostrava -.Radvanice-Bartovice‘ i  ,“ 5 ' „ f * * _ , -  

- _ * K9390? Výstavby; _ „ Zhotovitel: Technické siužby, a.5

- i. " ' ; * SIezskáOs'tra'v'á _

327352021 _Zprapcáý'gl; Z I‘
JKSOL}.

  

12: W," ,s' '-‘

1‘31b33'o5Rod'

mmm

11113ng

"'1'3Ý1í1'i1'áóš

, 515390-

  



Krycí list rozpočtu

 

   
     

 
 

   

 

    

 

 

  Název stavby: Oprava krytu vozovky na ul. Linkova

Druh stavby: oprava živice

  Lokalita: Ostrava - Radvanice

Začátek výstavby:

JKSO:

Objednatel: SMO - Městký obvod Ostrava - Radvanice a !Č/DIČ: * 00845451/C200845451

Bartovice '

Projektant: lČ/DIČ:

   

 

     

   

   

   
 

  

 

  
   

     
    

  
    

   

Zhotovitel: Technické služby, a.s Slezská Ostrava lČ/DIČ: 4767472510247674725

Konec výstavby: Položek: 9

Zpracoval: _ _ Datum: 04.06.2021

  

   

     

  

    

     

 

   

  

  

 

  

    

 

   

  

  

  

   

      

      

   

  

Rozpočtové náklady v_kš --

, Zák_|adní_rozpočtové náklady papmggyé nákíad'y y_áklady—naumístěqí stavby _

 

         

       

  

  

     

  

 

  

 

    

    

 

     

   

\ HSV Dodávky ' 84 594,49 Pfácé'pfegcás' ' 0,00 žěrížehfstavenfšte 0,00    

  

    

  

  

 

Montáž-1 -

' PSV Dodávky, '

Bézfpeyrié’pqdl, < , god

090.

' 70.00

108 471.44 Mingtadecjgravé f 0,00

' 009 Knuurnihéniéské ff' :Pzemnívlw j 040.5 '

  

 

  

 

Montáž 0,00

.. 0.0.0 A '

Provožní vlivy 0,00

  

  

* ..M.. Dodávky , 0,00 Ostaíníř' » " 0,00

" ', 0.00
    

   
  

  

      
  

  

 

        

Montaz ' * T'_o',ó'o'u5 " ' 0,00:_ NUS z roz'počiu

 

  

    

  

* Ostatni material 0,00

Přesun hmot eau-tí 14 47271.07 ' " ._ _óýóq f

  

 

B

 

    

    
   

  

'ZRN Ceikem_i_j ' v - 120745 .cc ,N. cgjgem
    

     

Í omfiéwéth; ORNséflkšripgigobi ' '

= Projektáhig' ] "

     

     
Datumďazj'tko a podpis Datum, řaízjítlšo'a pódp'ía ; "
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Stavební r_oz očet

Nážev stavbyz‘ Oprava krytu vozovky na ul. Doba výgtavby:

Linkova _ ': ~

Druh stavby: oprava živlce

  

Začátek výstavby:

Lokalita: Ostrava - Radvanice , : _ —

' Konec; výstavby:

JKSO: * " '

"immjgg
góq „ ,  ,

mam-5%,
a; : _?

- 511mm
Pi’élflk'

;
__

".;“745121
"

 

Objednatel:

Projektant:

Zhófoviťel: ,

_ tapracov‘al;

SMQ - Městký obvód

Ostrava; Radvanice a

Bartovice

Technlčké slutty.- a.s' '

Slezská Ostrava-“Í '

 

 

 

  



   

  

 

Krycí list rozpočtu

   Název stavby: Oprava MK na ul Stromského

oprava živčeného krytu

  

    

      

   

     

      

 

Druh stavby:

 

Lokalita: Ostrqava ~ Radvanice  

Začátek výstavby:

JKso; _

Objedhatek' SMO- MéstkýobVod OstravaRadvamcea ' IC/DIC: ' 00845451/0200845451

Bartovice“ ' " * . , ' ' '

Projéktaňf: - ' II » DID/DIG:

  

      

       

 

Zhoto‘vItél‘.‘ Technické služby. a.s'Slezskě-Qstr'avá" * v ÍČ/DlČ: 47674?_2_5/_CZ_47674725 '

         

 

Konecvystavby - _. *Polozek "14

Č 24-05202?   

 

    

 

Datum

 

Zpracoval

_ n'írozpočtove náklady

HSV Doky ' '

PSV. D _ avky

      

 

12078102 '  

 

      “_ "9151929

. .; apo; .     

 

      

     

   

   

   

   

   

- @6692; I __
.

9.09

   

; “_ IDDO”. '

“';Í_'if__;.._—_2694??t__;
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Stavebni roz očet

Název Ištávby: Oprava MK na ul Stromského Doba výstavby: Objednatei: SMO - Městký obvod

' " OstráVa"— Radvanice a

Bartovice

 

Druh stavby: oprava živčeného krytu“ ~ *

, Začátek výstavby: Projektant:

Lokalita: Ostrqava-Radvanice g _ „ : _ , „

Konec výstavby: Zhotovitet: ' Technické služby. a.s

' . » * - ' * Slezská Ostrava '

 

JKSO: * _ _ _ _ : . _ _'_„

' Datum,-Zefaqováni“ ' _ »[ČZPTÉQO '“

   

„ 1 _ mamma

= "1921512124806 '

 

' ' 210306 "_

 



Krycí list rozpočtu

 

 

Název stavby: Oprava vjezdu na ul. Dalimilova J

Druh stavby: oprava krytu živičného

Lokalita: Ostrava - Radvanice

Začátek výstavby:

JKSO:

Objednatel: SMO - Méstký obvod Ostrava - Radvanice a lČ/DIČ: 00845451/0200845451

Bartovice

Projektant: lČ/DIČ:

Zhotovitel: Technické služby, a.s. Slezská Ostrava lČ/DIČ: 47674T25/CZ47674725

Konec výstavby: Položek: 10

Zpracoval: Datum; 04.06.2021

 

Rozpočtové náklady v Kč

 
 

 

   
  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

   
 

  

: .Základni rozpočtové náklady „ Doplňkové náklady „„ Náklady na umistěnistavby

: Dodávky 291_7,88 Prae přesčas 0,00 Zaříenistaveniš_tě 0,00

Montáž 4642.0l Bez pevhépodl. ' 0,00 Mimostav. doprava . . 0,00

PSV Dodávky 0,00 Kultornipama'lka 70.0.0 ÚZolnni vlivy \ \ 0,00

Montáž . 0.00. , , , , 09,0 ,Prquznivlivy. 0.00,,

..M" Dodávky 0,00 * V _ ' 70,00 osami ' ' 0,00

Monláž * . ' 0,00 . - 0.00 NUSzrozpočtu * 0,00

Ostatnímateriál ' ' '__0.00 ' \ ' " * 0.00 ' '

Přesun hmotasuti 544.11 , .. _ : 0 00,700 ,

.ZRN'Celkem ' 0104,00 DIN Celkorň * ' 000 Nos Celkem" ' 0,00 '

“ ' * " DNCeíkemzobj “ bOOONUŠcelkěmzobj " "

ORN Čelkeiň ' k . 0,00 ORllcelŘgm zobj 0,00    
 

    

       

aut? „ z» n.m....

Objednatel::

 

Projektant

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis
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Stavebni roz Ocet

Název stavby: Oprava vjezdu na ul. Dalimilova Doba výstavby:. '

Druh stavby: oprava krytu živičného -

' . , Začátek výstavby:

Lokalita: Osfrava 4 Radvanice * V —

' , _Kpr]ec výstavby: .

JKSO:

 

  

Objednatel:

Projektant:

Í ZhotaýitéiĚ Í5

 

SMO - Městký obvod

\ 'Ostrava - Radvanice a

; Bartovice

\iéemgké 'struiby. „a.s' '

*Sťlgggká ostrava; : '



 

Krycí list rozpočtu

 

Název stavby: * * (*)ptavaMk uifvýzkumná * ** * * * * ** * ** * * '

Druh stavby: oprava krytu z asfaltu

Lokalita: Radvanice - Bartovice ;

Začátek výstavby:

JKSO:

Objednatel: Statutární město Ostrava - Městský obvod iČ/DIČ: 00845451/0200845451

Radvanice

Projektant: IČ/DlČ:

Zhotovitel: Technické služby, a.s. Slezská Ostrava lC/D/Č: 47674725/CZ47674725 ;

i

Konec výstavby: Položek: 13

Zpracoval: Datum" 20.08.2021

 

Rozpočtové náklady v Kč

 

        
 

 

 

  

  

  

 
 

 

 

  
 

  

A “*Základnírozpočtové náklady , FÉ; Doplňkové náklady * z; Náklady na umístěnístavbyn

HSV Dooávky 1 012 387,50 Práce přesčas * ** 0.00 Žařízení staveniště 0,00

Montáž 412 569,88 Bez pevné podl. 0,00 Mimostav. doprava 0,00

PSV Dodávky -~-—— 0,00 Kullurní památka 0,00 Územní vlivy 0,00

Montáž 0,00 »? 0,00 Provozní vlivy 0,00

"M" Dodávky 0,00 ***** gum 0,00 Ostatni 0,00

Montáž 0,00 _*— 0,00 NUS 2 rozpočtu 0,00

Ostatní materiál 0,00 0,00

Přesun hmot a suti 195 860,62 0,00 _

1ZRN Celkem 1 620 818,00 DN Celkem 0,00 NUS Celkem 0,00 _

DN Celkem 2 obj. 0,00 NUS celkem 2 obj

ORN Celkem 0,00 ORN celkem 2 ob] 0,00  
 

 

          

     

  
 

 

Projektant: Objednatel:

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis
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Stavební rozpočet

Doba výstavby:

 

Název stávby: Oprava MK ul. Výzkumná Objednatel: Statutáml město

Druh stavby:

Lokalita:

JKSO:

 

 

 

‘11 Pripraiv'rig gamma-"a p'iaéé' „

oprava krytu ?. asfaltu

Začátek výstavby:

Radvanice - Bartovice

Konec výstavby:

Oštráva «, Městský

obvod Radvanice

Projektant:

Zhotovitel: » Technické služby

Slezská "Ostrava

* Datum zpracování: 20.08.2021 *. Zpracoval; v
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