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Statutární město Ostrava

' městský obvod Slezská Ostrava

úřad městského obvodu

Smlouva o dílo č. INVIO140/21

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 8952012 Sb.? občanský zákoník, ve znění

pozdějších předpisů (dálejen „Občanský zákoník")

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

 

sídlo: Prokešovo náměstí 1803/8. 729 30 Ostrava — Moravská Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451 _ plátce DPH

městský obvod Slezská Ostrava

sídlo: Těšínská 138/35, 710 16 Ostrava — Slezská Ostrava

lD datové schránky: 5ószub

zástupce: Bc. Richard Vereš, starosta městského obvodu Slezská Ostrava

ve věcech smluvních: Bc. Richard Vereš, starosta městského obvodu Slezská Ostrava

ve věcech technických lng. Ondřej Klučka, vedoucí odboru investic a strategického rozvoje,

ÚMOb Slezská Ostrava. tel.599 410 076. mobil: 601 297 959, email:

oklucl<a©slezsl<a.cz

ve věci zhotovení díla: Yvona Ossová. tel. 599 410 054, mobil: 601 297 942, email:

yossova©slezskacz — referent agendy investiční výstavby Úřadu

městského obvodu Slezská Ostrava

peněžní ústav: Česká spořitelna. a.s.. pobočka Ostrava

číslo účtu:

Číslo smlouvy:

pro potřeby tystavení daňových dokladů:

Odběratel (nebo zákazník): Příjemce (nebo zasílací adresa):

Statutární město Ostrava městský obvod Slezská Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8 Těšínská 35

729 30 Ostrava — Moravská Ostrava 710 16 Ostrava — Slezská Ostrava

IČ: 00845451. DIČ: CZ00845451

Je plátcem DPH

na .S'U'anějednéjako Objednatel, (lá/ejen Objednatel“ a

Technické služby, a.s. Slezská Ostrava

sídlo: Čs. {muddy 20, 710 00 Ostrava — Slezská Ostrava

zapsaná(ý) v živnostenském rejstříku/obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

oddíl B, vložka 662

domčovací adresa: * Čs. armády 20. 710 00 Ostrava — Slezská Ostrava

lD datové schránky: pp6gi22

zástupce: lng. Jiřina Gáliková. předseda představenstva

ve věcech smluvních: lng. Jiřina Gáliková. předseda představenstva

- tel.:595223240. e-mail: jgalikovaCcýtechnickesluzbycz

ve věcech technických: Filip Schneider; vedoucí MKaD - tel.: 595223257. mobil: 737286337.

e—mail: EschneiderQLteclmickesluzbycz

David Princ, rozpočtář- tcl.: 595223255. mobil: 737286938,

c-mail: dprincágtcchnickcsluzbycz

IČ: 47674725

DIČ: CZ47674725

bankovní ústav:

číslo účtu:

je plátcem DPH: ano

číslo smlouvy: TNV/014001

III
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SLEZSKÁ OSTRAVA

Smlouva o dílo — „Park Hladnovská"
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Statutární město Ostrava

' městský obvod Slezská Ostrava

úřad městského obvodu

na straně druhéjako zhotovitel, dcl/ejen „Zhotovitel "

uzavírají níže uvedeného dne. měsíce a roku tuto smlouvu 0 dílo (dále jen „Smlouva ")

Článek |.

Základní ustanovení a pojmy

1.

2.

Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé uzavřít tuto Smlouvu, stejně jako způsobilé nabývat

v rámci právního řádu vlastnímjednáním práva a povinnosti.

Tato Smlouva je uzavřena pod názvem „Park Hladnovská“ v souladu s § 11 odst. 1 zákona č.

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

Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této Smlouvy, Že

má všechna podnikatelská oprávnění potřebná k provedení závazků z této Smlouvy a že i v

dalším je oprávněn provést závazky z této Smlouvy.

Zhotovitel prohlašuje, že se vplném rozsahu seznámil srozsahem a povahou předmětu této

Smlouvy, že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci

závazků z této Smlouvy a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k

provedení závazků z této Smlomy nezbytné.

Smluvní strany tímto prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní

tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku a udělují svolení kjejich využití a zveřejnění

bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Zhotovitel se zavazuje. že po celou dobu provádění Díla bude mít sjednánu pojistnou smlouvu

pro případ způsobení újmy Objednateli nebo třetí osobě, způsobenou jednáním souvisejícím

s prováděním Díla, do výše pojistného plnění za jednu pojistnou událost nejméně ve výši 50 %

z ceny za Dílo bez daně z přidané hodnoty (dále jen .,DPH“) ujednané v čl. 111. této Smlouvy,

s nevyčerpaným limitem pojistného plnění na všechny pojistné události udržovaném po dobu

provádění Díla nejméně ve stejné výši. Pojistnou smlouvu a doklad o nevyčerpane'm limitu

pojistného plnění kdykoliv během provádění Díla na požádání Zhotovitel předloží zástupci

Objednatele. Pojištění bude sjednáno s obvyklými spoluúčastmi a bude trvale udržováno tak. aby

krylo Objednatele nebo Zhotovítele včetně všech poddodavatelů po celou dobu provádění Díla.

Pojištění se bude vztahovat na újmu způsobenou Objednateli, případně třetím osobám, na veškeré

ztráty a nároky v souvislosti se zraněními nebo škodami jakekoliv osoby nebo materiálu nebo

fyzické škody na jakémkoliv majetku. které mohou vzniknout v souvislosti s prováděním Díla

jako následek zavinčnc'ho (i nedbalostního) porušení povinností Zhotovitcle proti všem nárokům,

postupům, škodám, cenám, nákladům a výdajům s tím souvisejících nebo se k nim vztaliujícím.

Článek ||.

Předmět Smlouvy

I. Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele provést svým vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní

odpovědnost a na své nebezpečí kompletní. řádně a včas zhotovené a ucelené funkční Dílo

nazvané „Park Hladnovská“. Park se bude rozkládat na pozemcích parc. č. 123/6, parc. č. 124/5

a parc. č. 124/9, v katastrálním území Muglinov, obec Ostrava. Jedná se 0 prostor cca 8 000 m2,

kde bude rekonstruován stávající chodník a vysazena zeleň. V parku budou osazeny lavičky. které

budou sloužit k odpočinku obyvatel místního domova pro seniory a dalších obyvatel této lokality.

Jedná se 0 celkové zvelebení tohoto prostoru.

Zhotovitel se zavazuje Dílo pro Objednatele provést s potřebnou péčí \' ujednaném čase a obstarat

vše, coje k jeho provedení potřeba tak. aby vzniklo kompletní a funkční Dílo.

Smluvní strany v této Smlouvě výslovně sjednávají, že předmětem Díla jsou všechna jednání.

dodávky materiálu, prací nebo služeb potřebných k řádnému dokončení Díla v souladu s touto

Smlouvou.

Zhotovitel prohlašuje, že byl seznámen s projektovou dokumentací a dalšími potřebnými

materiály k provádění Díla.

Zhotovitel se zavazuje Dílo pro Objednatele provést v rozsahu a za podmínek ujednaných v této

Smlouvě.
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Statutární město Ostrava

městský obvod Slezská Ostrava

úřad městského obvodu

Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu dle čl. III. této Smlouvy.

Součástí předmětu Díla a jeho ceny je uskutečnění všech dodávek, prací a služeb, které budou

souviset s odstraněním vad definovaných v předávacím protokolu, včetně dodržení termínů k

odstranění těchto vad definovaných v předávacím protokolu.

Článek |||.

Cena za Dílo

l.

10.

Cena za Dílo ve výši 4 270 325,87 Kč bez DPH, tj. 5 167 094,30 Kč vč. DPH je stanovena ve

smyslu nabídky Zhotovitele (s odkazem na rozpočet, který tvoří přílohu této Smlouvy aje její

nedílnou součástí), jako maximálně přípustná a platná po celou dobu realizace Předmětu plnění.

tj. do doby splnění závazků Zhotovitele, jako cena smluvní, kterou je možné překročit jen za

podmínek stanovených v této Smlouvě.

Cena za Dílo je závazně uvedena bez DPH — Objednatel prohlašuje, Že uvedené plnění nebude

používáno k ekonomické činnosti a nebude tak aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle

ustanovení § 923 a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších

změn a doplňků (dálejen „Zákon o DPH“).

DPH bude stanoveno ve výši dle Zákon o DPH. případně dle právních předpisů platných ke dni

zdanitelného plnění a vyplývá-li to z platné legislativy. Zhotovitel odpovídá za to. že sazba DPH

je stanovena vsouladu s platnými právními předpisy a je povinen uvádět vždy platnou sazbu

DPH; ohledně této skutečnosti není třeba tuto Smlouvu měnit či doplňovat.

Součásti sjednané ceny za Dílo jsou veškeré práce a dodávky. poplatky a jiné náklady nezbytné

pro řádné a úplné provedení Díla.

Cena za Dílo zahrnuje veškeré potřebné náklady spojené s realizací Předmětu plnění (mimo jiné i

náklady na zařízení Staveniště, odvoz a likvidaci odpadů, náklady na normami a vyhláškami

stanovené atesty, stavební piůzkumy, zkoušky a revize, místní a správní poplatky, dokumentaci

skutečného provedení stavby ve dvou stejnopisech. náklady na spotřebovaná média atd.) tak, aby

vzniklo kompletní a funkční Dílo. Zhotovitel nemůže požadovat změnu ceny Díla proto, že si

Dílo vyžádalojiné úsilí nebo náklady, než předpokládal.

V případě, že při realizaci Díla dojde kjakýmkoli změnám, doplňkům nebo rozšíření Předmětu

plnění Předmět smlouvy, může být Předmět smlouvy rozšířen o práce a činnosti, které vyplynou

ze změn, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Zhotovitel je povinen

provest soupis těchto změn. výhradně však na základě souhlasného stanoviska nebo požadavku

Objednatelc (vícepráee)

Zhotovitel je povinen každou změnu (více/méněpráce) popsat v rámci změnového listu, jehož

součástí bude vyčíslení nákladů změny ve vztahu k původní položce rozpočtu a jejího

technického popisu se zdůvodněním změny, popřípadě podrobný technický popis a zdůvodnění

na základě objektivně nepředpokladané příčiny změny zakládající vícepráce/méněpráee spolu s

položkovým rozpočtem této změny. Uvedené změny mohou být provedeny pouze po předchozím

souhlasu autorského dozom, technického dozoru a Objednatele.

Zhotovitel je dále povinen spolupracovat s Objednatelem na doplnění zdůvodnění

víeepi'ací/méněpraeí a změn technického řešení bez vlivu na cenu. která mohou být vyvolána, a

na doplnění zdůvodnění víceprací, které budou provedeny před uzavřením dodatku k této

Smlouvě.

Smluvní strany se zavazují v případě vzniku víceprací zahájit jednání o rozsahu víceprací a jsou

povinni k uzavření dodatku k této Smlouvě, jejímž předmětem budou vícepráee.

Zhotovitel se zavazuje ocenit vícepráce dle jednotkových cen použitých z nabídkového

položkového rozpočtu a není-li toto možné, pak ocení položky stavebních a montážních prací

takto:

vvi

. v případě, že celková cena Díla je vyssr nebo rovna předpokládané hodnotě zakázky na

realizaci Díla, Zhotovitel stanoví cenu podle ceníku stavebních prací společnosti URS Praha,

as. v cenové soustavě URS platné v době uzavření dodatku k této Smlouvě,

Smlouva o dílo _ „Park Hladnovská“
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Statutární město Ostrava

městský obvod Slezská Ostrava

úřad městského obvodu

. v případě, že celková cena Díla je nižší než předpokládaná hodnota zakázky na realizaci Díla,

Zhotovitel stanoví cenu násobkem cen podle ceníku stavebních prací společnosti ÚRS Praha,

a.s. v cenové soustavě ÚRS platné v době uzavření dodatku k této Smlouvě a koeficientu

vypočteného jako podíl celkové ceny Díla a předpokládané hodnoty zakázky na realizaci

Díla dle této Smlouvy. tj. dle vzorce:

celková cena Díla

Cena vícepráce = URS X —————————————————————————————

předpokládaná hodnota

V případě. že Zhotovitel neprovede práce. které jsou Předmětem plnění, tj. měněpráce, ať už

z důvodů objektivních, technických nebo zjeho strany, bude Zhotovitel povinen s Objednatelcm

jednat o změně rozsahu Díla a jeho ceně. V případě méněprací bude cena Díla ponížena

o neprovedené práce oceněné dle jednotkových cen položkove'ho rozpočtu — cenového návrhu

Zhotovitele a uzavřen dodatek k této Smlouvě.

Článek IV.

Místo a doba plnění Smlouvy

1. Místem plnění Díla jsou pozemky ve výluěném vlastnictví Objednatele: pozemek parce. Č. 123/6,

parc. č. 124/5 a parc. č. 124/9. v katastrálním území Muglinox; obec Ostrava. (dále též jako

„ Staveniště ").

Objednatel předá Zhotoviteli Staveniště prostě právních vad a nároků třetích osob. a to formou

oběma smluvními stranami podepsaného zápisu o předání a převzetí Staveniště; kdy o tomto

předání a převzetí Staveniště se provede záznam do stavebního deníku v souladu s čl. Vll. této

Smlouvy. Kpředání a převzetí Staveniště dojde do 7 kalendářních dní ode dne účinnosti této

Smlouvy. Nejpozději při předání Staveniště budou Zhotoviteli předány veškeré doklady

opravňující zahájit provádění Díla.

Zhotovitel se zavazuje Předmět plnění pro Objednatele provést v souladu s touto Smlouvou

v následujících termínech:

a) tennín zahájení provádění Díla: do 5 kalendářních dnů od předání a převzetí Staveniště,

b) termín dokončení Díla: do 15.12.2021

Článek V.

Provádění Díla, bezpečnost a ochrana zdravi při práci (BOZP)

1. Zhotovitel je povinen dodržovat při provádění Díla zejména příslušná ustanovení zákona č.

183/2006 Sb.._ o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „Stavební zákon "), včetně všech prováděcích vyhlášek a souvisejících zákonů,

zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých

zákonů. ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon a technických požadavcích na

výrobky'). a jeho prováděcí předpisy, zákon 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 služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o

zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) ve znění pozdějších předpisů

(dálejen „Zákon 0 BOZP“), a prováděcí nařízení vlády č. 591/2006 Sb.„ o bližších minimálních

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „Nařízení vlády č. 591/2006 Sb."). závazná ustanovení ČSN (českých

technických norem), požární a hygienické právní normy abezpeěnostní předpisy veškeré

související zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají předmětu Díla„ zejména nařízení

vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na

pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky ve znění pozdějších předpisů (dále jen

„Nařízení vlády č. 362/2005 Sb.“). nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické

požadavky na osobní ochranné prostředky. ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Nařízení

vlády č. 21/2003 Sb. “) a nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na

Smlouva o dílo f„Park Hladnovská“
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Statutární město Ostrava

městský obvod Slezská Ostrava

úřad městského obvodu

bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „Nařízení vlády č. 378/200] Sb. “).

Zhotovitel se zavazuje respektovat připomínky a požadavky Objednatelc, jakož i připomínky a

požadavky správců inženýrských sítí. orgánů státní správy a ostatních dotčených subjektů.

uplatněné prostřednictvím Objednatelc.

Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu písemně upozornit Objednatele na následky

takových rozhodnutí a úkonů, kteréjsou zjevně neúčclné nebo Objednatelc poškozují.

Zjisti—li Zhotovitel při provádění Díla skryté překážky bránící řádnému provedení Díla nebo

týkající se Staveniště, znemožňující provést Dílo dohodnutým způsobem, je povinen to bez

odkladu písemně oznámit Objednateli a navrhnout mu další postup.

Zhotovitel je povinen řádně písemně informovat Objednatele o svých případných

poddodavatelíeh a stanovit zodpovědně celkovou dobu trvání prací a činností, včetně případných

změn. Má-li Zhotovitel poddodavatele, je povinen je smluvně zavázat kplnění povinností

Zhotovitele.

Zařízení Staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou

Objednatelem a s požadavky Objednatelc.

Zhotovitel je povinen na převzatém Staveníšti denně udržovat pořádek a čistotu, zajistit skládky

na všechny druhy odpadů vznikajících při realizaci Díla. Udržováním pořádku a čistoty se rozumí

mimo jiné provádění úklidu kolem Staveniště během provádění prací a po ukončení pracovní

doby Zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje zajistit na své náklady Staveniště tak, aby nedošlo

k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí. ke znečišťování místní

komunikace apod.

Zhotovitel se zavazuje na své náklady zajistit potřebné dokončovací a úklidové práce s

Předmětem plnění související, včetně odvozu demontovaného materiálu a odpadů a jejich

likvidaci, dále náklady na normami a vyhláškami stanovené atesty a zkoušky, místní a správní

poplatky, revize a všechny potřebné doklady pro provozování Díla.

Zhotovitel zabezpečí přístup a příjezd k okolním nemovitým věcem. a to včetně případného

zásobování, pokud to charakter těchto nemovitých věci vyžaduje.

Zhotovitel prokazatelně písemně vyzve Objednavatele nejméně 3 pracovni dny předem ke

kontrole prací, jež budou dalším postupem při zhotovování Díla zakryty nebo se stanou

nepřístupnými. V případě, že se na tuto výzvu Objednavatel bez vážných důvodů nedostaví, může

Zhotovitel pokračovat v provádění Díla. Pokud tato písemná výzva nebude Objednavatcli

prokazatelně doručena a Objednavatel se pro tyto překážky nedostaví a Zhotovitel přesto bude

pokračovat v provádění Díla, je povinen Zhotovitel tyto práce na vlastní náklady odkrýt nebo

zpřístupnit, pokud tak neučiní, nebudou mu provedené zakryté práce uhrazeny.

Objednatel je povinen poskytnout součinnost při zpřístupnění prostor, kde má Zhotovitel Dílo

provádět, a to fonnou zápisu ve stavebním deníku a v oboustranně odsouhlasených tennínech.

Objednatel se zavazuje při realizaci Díla použít materiály první jakosti a standardní výrobky

vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle Zákona

o technických požadavcích na výrobky a jeho prováděcích předpisů.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby veškeré odborné práce provedli zaměstnanci Zhotovitele

spříslušnou kvalifikací. příp. jiné osoby pověřené Zhotovitelem spříslušnou kvalifikací.

Prokázání takové kvalifikace zajišťuje Zhotovitel bez zbytečného odkladu po výzvě Objednatelc

příslušnými doklady.

Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla, vykonávat odborný dohled. Zhotovitel nebo

jeho zástupce je povinen se zúčastnit kontrolních dnů svolaných Objednatelem zápisem

ve stavebním deníku provedeným alespoň 3 dny předem. Zjisti-li Objednatel, že Zhotovitel

pomšuje svou povinnost, může požadovat, aby Zhotovitel zajistil nápravu a prováděl Dílo

řádným způsobem. Neučiní-li tak Zhotovitel ani v přiměřené lhůtě Objednatelem mu k tomu
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poskytnuté, je Objednatel oprávněn vůči Zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu ve výši 10.000.- Kč,

za každe'jednotlivě porušení zvlášť.

Zhotovitel je povinen zajistit podmínky pro výkon technickeho dozoru stavebníka a autorského

dozoru projektanta. případně pro koordinátora BOZP. Technický dozor nesmí provádět

Zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud technický dozor provádí sám Objednatel

jako zadavatel zakázky.

Zhotovitel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu přerušit provádění Díla,

jestliže:

a) provedení Díla brání vyšší moc,

b) při výskytu vážných skrytých překážek bránících řádnému provedení Díla, o nichž

Zhotovitel nevěděl, nemohl vědět, ani nemohl celou situaci přiměřeným způsobem vyřešit

tak, aby nemuselo být přerušeno provádění Díla,

C) dojde k zastavení provádění Díla rozhodnutím k tomu příslušného státního orgánu nikoliv

z důvodů na straně Zhotovitele,

Přerušení doby provádění Díla dle odst. 16 tohoto článku není nutno upravit dodatkem k této

Smlouvě. Pokud Zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění Díla z důvodů

uvedených v odst. 16 tohoto článku. bude tato skutečnost zaznamenána do stavebního deníku. V

případě odsouhlasení této skutečnosti Objednatelem a jím pověřeným technickým dozorem

stavebníka do stavebního deníktr bude běh lhůty provedení Díla dle čl. IV. odst. 3. teto Smlouvy

přerušen.

Objednatel je oprávněn přikázat Zhotoviteli přerušení provádění Díla na nezbytně nutnou dobu a

v nezbytném rozsahu, zejména tehdy, když:

a) zaměstnanci Zhotovitele a jiné osoby jím oprávněné !( provádění Díla při práci poruší

platně technické a bezpečnostní normy a předpisy,

b) by vadný postup Zhotovitele nepochybně vedl k podstatnému porušení této Smlouvy.

Přerušení provádění Díla Objednatelem z výše uvedených důvodů nestaví běh smluvních lhůt

tímto přerušením dotčených a nezakládá nárok Zhotovitele na úhradu víceprací (včetně více

nákladů) vyvolaných přerušením.

Za nezabudovaný materiál do doby protokolarniho předání Díla nese odpovědnost Zhotovitel aje

rovněžjeho vlastníkem až do okamžiku převzetí Díla Objednatelem.

Po dobu provádění prací za účelem provedení Dílaje vlastníkem zhotovovanělio Díla Objednatel

a Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovane'm Díle.

Opatření z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, jakož i protipožární opatření

vyplývající z povahy vlastních prací. je povinen na pracovišti zajistit Zhotovitel v souladu s

bezpečnostními předpisy. Praeovištěm se pro účely této Smlouvy rozumí místo nebo místa, kde

jsou práce, kteréjsou předmětem Díla, Zhotovitelem vykonávány, tj. Staveniště.

Zhotovitel vplné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob. které se sjeho

vědomím zdržují v místě plnění, a je povinen zabezpečit jejich vybavení osobními ochrannými

pracovními pomůckami (OOPP).

Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění Díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad

bezpečnosti práce a požární ochranou.

Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na Staveništi. Všichni zaměstnanci Zhotovitele.

případně zaměstnanci poddodavatele, který pro Zhotovitele provádí práce dodavatelsky. budou

řádně označeni jako zaměstnanci Zhotovitele či poddodavatelc (např. logem obchodní

společnosti).

Zhotovitel je povinen na svůj náklad zabezpečit Staveniště zejména před vstupem nepovolaných

osob, dodržovat hygienické, ekologické a požární předpisy. Škody způsobené živelnými

pohromami nebudou Objednatelern hrazeny. Všichni zaměstnanci Zhotovitele, případně

zaměstnanci poddodavatele, kteří pro Zhotovitele provádí práce dodavatelsky. musí být

proškolení o bezpečnosti práce na Staveništi. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a

ochranu zdraví na Staveništi podle specifických podmínek.
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26. Vznikne-li Objednateli, coby zadavateli Díla dle Zákona o BOZP, povinnost zajistit koordinátora

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „Koordinátor BOZP"), je

Zhotovitel povinen při realizaci Díla postupovat v souladu s ustanoveními § 14, š 16. § 17 a § 18

Zákona o BOZP a prováděcího Nařízení vlády č. 59132006 Sb.„ tj. zejména Koordinátorovi BOZP

poskytovat součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu jeho zapojení do realizace

Díla. brát v úvahu podněty a pokyny Koordinátora BOZP. zúčastňovat se kontrolního setkání

s Koordinátorem BOZP a postupovat podle dohodnutých opatření a respektovat jeho připomínky

a náměty.

27. Vznikne—li Objednatcli, coby zadavateli Díla dle Zákona o BOZP, ve smyslu § 15 odst. 1 nebo 2

Zákona o BOZP povinnost zajistit vyhotovení plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na

Staveništi (dále jen „Plán BOZP“), je Zhotovitel povinen dle „$ 16 Zákona o BOZP v realizační

fázi Díla včas předávat informace a podklady potřebné pro zpracování Plánu BOZP, zúčastnit se

jeho zpracování včetně jeho případných změn, tento Plán BOZP dodržovat a spolupracovat

s Objednatelem a Koordinátorem BOZP najeho aktualizaci.

28. Zhotovitel je povinen dle § 16 písm. 21) Zákona o BOZP nejpozději do 8 dnů před zahájením prací

na Staveništi doložit Objednateli. že písemně informoval určeného Koordinátora BOZP 0

pracovních a technologických postupech, které pro realizaci Díla zvolil„ o řešení rizik

vznikajících při těchto postupeclL včetně opatření přijatých kjejich odstranění.

29. Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavbyvedoucí nebo jeho oprávněný zástupce potvrdil svým

podpisem do stavebního deníku každou kontrolní přítomnost případnějmenovaného Koordinátora

BOZP na Staveništi včetně dobyjeho kontrolní přítomnosti na Staveništi.

Článek VI.

Jakost Díla

]. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že vlastnosti provedeného Díla budou dávat schopnost uspokojit

stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, při dodržení zásad ochrany

životního prostředí. Ty budou odpovídat podmínkám zadání zakázky a v jejich rámci platným i

doporučeným českým nebo evropským technickým normám a této Smlouvě.

2. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění Díla v souladu s podmínkami zadání zakázky a

vjejich rámci s platnými i doporučenými českými nebo evropskými technickými normami,

projektovou dokumentaci Díla. s platnými právními předpisy souvisejícími s výstavbou,

v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ Díla tak,

aby dodržel smluvenou kvalitu Díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této

Smlouvě je závaznou povinností Zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen Zhotovitel

odstranit na své náklady.

3. V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nejsou uvedeny v projektové

dokumentaci Díla lze použít pouze takových. které v době realizace Díla budou v souladu s

podmínkami zadání zakázky a vjejich rámci s platnými i doporučenými českými nebo

evropskými technickými normami. Jakékoliv změny oproti projektové dokumentaci Díla musí být

předem odsouhlasený Objednatelem. stavebním a autorským dozorem.

4. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem

při kontrolních prohlídkách a při předání Díla Objednateli.

Článek VII.

Stavebni denik

1. Zhotovitel povede stavební deník v přiměřene'm rozsahu a dle podmínek § 157 Stavebního zákona

a přílohy č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

Zhotovitel bude prostřednictvím pověřeného pracovníka (stavbyvedoucího, stavebního dozoru)

zapisovat denně do stavebního deníku všechny údaje. které pokládá za důležité pro řádné
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provádění Díla, resp. ty, které vyplývají z této Smlouvy. Stavebni deník musí být na stavbě,

resp. Staveništi, přístupný kdykoliv v průběhu práce na Staveništi všem oprávněným osobám.

2. Objednatelem pověřené osoby (technický dozor, autorský dozor, případně Koordinátor BOZP)

jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům v něm připojovat svá stanoviska.

Pověřený pracovník Objednatele je povinen vyjádřit se k zápisu Zhotovitelc ve stavebním deníku

ve lhůtě 3 pracovních dnů, jinak se má za to. že s obsahem tohoto zápisu souhlasí (nemá k němu

připomínky).

3. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od oprávněných zástupců

Objednatele a/ncbo technického dozoru či autorského dozoru Objednatele, je Zhotovitel povinen

do 7 pracovních dnů připojit k záznamu své písemné stanovisko, jinak se má za to. že s obsahem

tohoto záznamu souhlasí (nemá k němu připomínky).

4. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s prováděním Díla.

Stavební deník musí obsahovat zejména:

a) základní list s uvedením názvu a sídla Objednatcle a Zhotovitele a případné změny těchto

údajů,

b) základní údaje o Díle.

c) seznam dokladů a úředních opatření týkajících se Díla.

d) přehled smluv a dodatků, případně i samotných změn,

e) časový postup prací ajejiclr kvalitu,

0 druh použitých materiálů a technologii.

g) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti projektové

dokumentaci Díla, resp. Díla a další údaje. které souvisí s hospodárností a bezpečnosti práce,

li) stanovení termínů k odstranění zjištěných závad, vad a nedodělků v průběhu výstavby„ resp.

provádění Dila,

i) výzvy k účasti na zkouškách,

j) záznamy o přítomnosti Koordinátora BOZP (pokud byl ustanoven) spolupodepsané

stavbyvedoucím nebojeho oprávněným zástupcem.

5. Denni záznamy o prováděných pracích se do stavebního deniku zapisují čitelně, vždy v den, kdy

byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy ve

stavebním deníku nesmí být přepisovány škrtány a ze stavebního deníku nesmí být vytrhovány

první stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím Zhotovitelc

nebo jeho oprávněným zástupcem.

6. Stavební deník vede Zhotovitel ode dne předání Staveniště Objednatelem do dne dokončení Díla.

popřípadě do odstranění vad & nedodělků.

7. Zhotovitel bude odevzdávat Objednateli nebo jeho oprávněnému zástupci prvý průpis denních

záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti. Provádění pravidelných denních

záznamů končí dnem převzetí Díla Objednatelem bez vad.

8. Zhotovitel povede mimo stavební deník i deník víceprací a méněprací. Odsouhlasení návrhu i

vlastního provedení víceprací nebo méněprací v tomto deníku musí být potvrzeno Zhotovitelem a

Objednatelem. Režim tohoto deníku se obdobně řídí předchozími ujednáními o stavebním deníku.

Článek VIII.

Dokončení a předání Díla

1. Závazek Zhotovitelc provést Dílo je splněn jeho řádným dokončením a předáním Objednateli.

Dílo se považuje za řádně dokončené v termínu dle čl. IV. odst. 3 písm. b) této Smlouvy_ jestliže

nebude při převzetí vykazovat žádné vady a nedodělky, veškeré zkoušky skončí požadovaným

rýsledkem a Zhotovitel předá Objednateli veškeré požadované doklady dle odst. 5 tohoto článku

a doklady vyplývající z čl. Ill. odst. () této Smlouvy. Dílo je také možné převzít s \mýhradou dle

odst. 6 tohoto článku.
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Zhotovitel oznámí písemně Objednateli nejpozději 3 dny po dokončení Díla, že je Dílo (jako

celek) připraveno k předání. Přejímací řízení o předání Díla Objednatel zahájí nejpozději do 3

pracovních dnů od obdržení písemného oznámení Zhotovitele a ukončeno nejpozději do 5

pracovních dnů ode dne jeho zahájení. pokud nebo dohodnuto jinak. K předání a převzetí Dílaje

Objednatel povinen pozvat osoby vykonávající technický dozor stavebníka a autorský dozor

projektanta.

O předánt tj. o odevzdání a převzetí, Díla pořídí Objednatel se Zhotovitelem zápis o jeho

předání (dále jen „Předávací prom/ml”). podepsaný zástupci obou smluvních stran„ a to ve 2

stejnopisech. kdy každá smluvní strana si ponechá l takový stejnopis. Předávací protokol bude

obsahovat soupis případných vad a nedodělků Díla s termínem jejich odstraněni délku záruky.

Zhotovitel a Objednatel jsou dále oprávněni uvést v Předávacím protokole cokoliv„ co budou

považovat za nutné.

Pokud Objednatel odmítá Dílo převzít, uvedou smluvní strany V Předávacím protokole svá

stanoviska a jejich odůvodnění. Po odstranění nedostatků, pro které Objednatel odmítl Dílo

převzít, se opakuje odevzdání a převzetí Díla v nezbytně nutném rozsahu. Zopakovaného

odevzdání a převzetí Díla sepíší smluvní strany dodatek k předmětnému Předávaeímu protokolu.

v němž Objednatel prohlásí. zda Dílo od Zhotovítele přejímá. Smluvní strany se dohodly na

vyloučení použití ustanovení § 2609 Občanského zákoníku.

Při předání Dílaje Zhotovitel Objednatclí povinen předat zejména tyto doklady:

a) listinu, která bude obsahovat dostatečný a úplný popis provedených prací a dodávek, soupis

dodaného materiálu. náklady na odvoz demontovaného materiálu a na likvidaci odpadu

(dále jen „Soupis provedených prací a dodávek“); Soupis provedených prací a dodávek je

Zhotovitel povinen předložit k podpisu zástupci Objednatele,

b) stavebni denik a případně i deník víceprací a méněpraeí,

c) ověřenou dokumentaci stavby odpovídající jejímu skutečnému provedení podle vydaných

povolení, případně projektovou dokumentaci skutečného provedení Díla (je-li vyžadována

jiným právním předpisem) ve 2 stejnopiseeh.

d) atesty použitých výrobků a materiálů

e) prohlášení o shodě.

fl certifikáty na použité materiály,

g) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách,

h) revizní zprávy.

i) řádně vyplněné záruční listy.

j) doklady o likvidaci odpadů,

k) jiné doklady související s prováděním Díla, jeho dokončením a uvedením do provozu nebo

jinak se vztahující k Dílu.

1) klasifikace produkce dle CZ-CPA. CC—CZ. CZ-CPV.

Při předání Díla provede Objednatel kontrolu Díla. které následně převezme s výhradamk nebo

bez výhrad. Objednatel může převzít Dílo. které \ykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o

sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla funkčně nebo esteticky. ani jeho užívání

podstatným způsobem neomezují, tj. s výhradou. V tomto případě je Zhotovitel povinen odstranit

tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v Předávacím protokole a délku jejich záruky.

Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit Staveniště do 3 pracovních dnů od předání Díla

Objednateli v souladu s touto Smlouvou. Před předáním Díla Zhotovitel uvede veškeré plochy

poškozené během provádění Díla do původního stavu.

Článek IX.

Platební podmínky

]. Zálohy nejsou mezi smluvními stranami sjednány. Smluvní strany se dohodly. že vylučují použití

ustanoveni § 261 I Občanského zákoníku.
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2. Podkladem pro úhradu ujednané ceny za Dílo dle čl. III. této Smlouvy je vyúčtování označené

jako faktura, které bude mít náležitosti daňového dokladu dle Zákona o DPH (dále jen

., Faktura “).

3. Faktura musí kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad dle §

29 Zákona o DPH obsahovat i tyto údaje:

a) číslo této Smlouvy a datum jejího uzavření,

b) předmět této Smlouvy jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí odkaz na

číslo této Smlouvy),

c) číslo a název projektu podpořeného z lROP

d) obchodní společnost, název nebo jméno a příjmení, sídlo nebo adresu, IČO a DlČ

Zhotovitele,

e) název, sídlo, IČO a DlČ Objednatele,

fl číslo a datum vystavení Faktury,

g) lhůtu splatnosti Faktury,

h) dílčí soupis provedených prací a dodávek dle odst. 4 tohoto článku,

i) označení banky a číslo účtu. na který má být zaplaceno.

I) uvedení textu „Uvedené plnění nebude používáno k ekonomické činnosti — není aplikován

režim přenesení daňové povinnosti dle zákona o DPH“

k) označení osoby, která Fakturu vystavila včetnějejího podpisu a kontaktního telefonu.

4. Zhotovitel bude Dílo fakturovat průběžně dílčími Fakturami. Součástí každé takové Faktury bude

dílčí soupis provedených prací a dodávek odsouhlasený Objednatelcm, v němž budou sepsány a

oceněny práce, výkony a dodávky zrealizovaná Zhotovitelem v daném kalendářním měsíci._ a to

vždy k poslednímu dni příslušného kalendářního měsíce. Dílčí plnění odsouhlaseně Objednatelem

se považuje za samostatně zdanitelné plnění uskutečněné v poslední den v kalendářním měsíci.

5. V případě, že se na Díle (tj. jeho část-příslušný dílčí soupis prací zrealizovaný v daném

kalendářním měsíci) vyskytnou vady a nedodělky., uhradí Objednatel Zhotoviteli Faktum

maximálně do výše 90% ceny za Dílo dle čl. III. této Smlouvy s tím. že částka rovnající se l0%

ceny za Dílo slouží jako zádržne' (pozastávka). Po odstranění všech vad a nedodělků dle

podmínek uvedených v Předávacím protokole bude Objednatelem zádržné (pozastávka) uhrazeno

na základě Faktury v níž bude uvedeno že sejcdná o konečnou Fakturu (tj. dílčí konečná faktura

na zádržné).

6. Konečnou Fakturu do plné výše ceny za Dílo ujednanou v čl. III. této Smlouvy je Zhotovitel

oprávněn vystavit den po dni předání Díla bez vad a nedodělků v souladu sčl. VIII. této

Smlouvy.

7. Dnem zdanitelného plnění konečné Faktury je datum předání Díla bez vad a nedodělků.

8. Smluvní strany si ujednaly, že platby budou provedeny bezhotovostně na číslo účtu uvedené

v záhlaví této Smlouvy. není-li dále stanovenojinak, nebo nedohodnou-li se smluvní stranyjinak.

9. Smluvní strany se dohodly. že úhrada vystavené Faktury bude provedena na číslo účtu uvedené

Zhotovitelem ve Fakruře bez ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví této Smlouvy. Musí se však

jednat o číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup dle § 96 Zákona o DPH.

Zároveň se musí jednat 0 účet vedený v tuzemsku.

l0. Lhůta splatnosti všech Fakturjc do 30 dní od jejich doručení, příp. dojití, Objednateli. Povinnost

Objednatelc zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu Objednatele ve prospěch

účtu Zhotovitcle.

11. V případě prodlení Objednatelc s placením Faktury může Zhotovitel uplatnit zákonný úrok

z prodlení.

12. Zhotovitel zašle či osobně doručí Fakturu Objednateli v souladu s čl. XIV. odst. 3 této Smlouvy.

13. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit Fakturu bez zaplacenL a to

v případě, kdy Faktura neobsahuje potřebně náležitosti nebo má jiné závady v obsahu. Ve vrácené

Faktuře musí Objednatel uvést důvod vrácení. Oprávněným vrácením Faktury přestává běžet

Ill
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původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení, příp. dojití. opravené

nebo nově vystavené Faktury. Zhotovitel je povinen při fakturaci dodržovat pokyny Objednatele.

Stane—lí se Zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 10621 Zákona o DPH, je povinen

neprodleně tuto skutečnost sdělit Objednatelí.

Pokud se Zhotovitel stane nespolehlivým plátcem daně dle „$ lOóa Zákona o DPH_ je Objednatel

oprávněn uhradit Zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotného DPH

provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 10% Zákona o DPH. Zaplaccním

částky ve výši daně na účet správce daně Zhotovitele a zaplacením ceny bez DPH Zhotoviteli je

splněn závazek Objednatcle uhradit sjednanou cenu.

Povinnost zaplatitje splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu Objednatelc.

Článek X.

Odpovědnost za vady a záruka za jakost

]. Zhotovitel se zavazuje za kvalitu, funkčnost a úplnost Díla provedeného na základě této Smlouvy,

dále se zavazuje, že Dílo bude provedeno v souladu s podmínkami této Smlouvy a že jakost

provedených prací a dodávek, jsoucích předmětem Díla, bude odpovídat podmínkám zadání

zakázky a platným právním předpisům v době realizace Díla.

Zhotovitel se zavazuje že vzáruční době bude Dílo způsobilé k použití pro ujednaný, příp.

obvyklý účeL a zachová si v teto Smlouvě ujednanó,jinak obvyklé vlastnosti.

Zhotovitel poskytuje na Dílo záruku za jakost v délce 60 měsíců. Záruční doba začíná běžet

dnem řádného předání Díla Objednatelem na základě Předávacího protokolu dle této Smlouvy,

Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bude trvat odstraňování vad Zhotovitelem.

Záruka se nevztahuje na vady způsobené nesprávným provozováním Díla, jeho poškozením vyšší

mocí či třetí osobou.

Jestliže se v záruční době vyskytnou na Díle vady, je Objednatel povinen tyto u Zhotovitele

reklamovat písemně prostřednictvím reklamačního protokolu, a to bez zbytečného odkladu po

jejich zjištění. V reklamačním protokolu musí být vady popsány a uvedena jak se projevují.

V reklamačním protokolu dále může Objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje

vadu odstranit. Odstranění vytčených vad provede Zhotovitel bezplatně. Stejné účinky jako

vytčení vad v reklamačním protokolu má i předání Díla s výhradami dle čl. VIII. odst, 6 této

Smlouvy.

Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 pracovních dnů od obdržení reklamace dle odst. 5 tohoto

článku písemnč oznámit Objednateli. zda jeho reklamaci uznává. či neuznává, přičemž uvede

důvod, proč reklamaci neuznává. Pokud tak Zhotovitel neučiní má se zato, že reklamaci

Objednatele uznává.

Zhotovitel se zavazuje začít sodstraňováním reklamovaných vad bez zbytečného odkladu.

nejpozději do 3 pracovních dnů, od dojití. příp. doručení. reklamačního protokolu a vytčene vady

na své náklady bez zbytečného odkladu odstraniL pokud to charakter vad a podmínky dovolí.

nejpozději však do 5 pracovních dnů od započetí prací na odstranění vytčených vad, pokud se

smluvní strany písemně nedohodnou jinak. Zhotovitel je povinen odstranit vady i v případě. kdy

neuznává že za vady odpovídá. ve sporných případech nese Zhotovitel náklady až do rozhodnutí

o reklamaci. Při termínech odstraňování vytčených vad dle ujednání tohoto odstavce budou dále

respektovány technologické lhůty a klimatické podmínky pro provádění příslušných prací.

Vpřípadč havárie či vad bránících užívání Díla se Zhotovitel zavazuje začít sodstrančním

vytčených vad do 24 hodin od oznameni Objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou

jinak. Havárie či vady bránící užívání Díla se Zhotovitel zavazuje odstranit nejpozději do 24

hodin od započetí prací sjejich odstraňováním, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

Ostatní ujednání této Smlouvy upravující odstranění reklamovaných vad včetně následky

porušení těchto ujednání se použijí obdobně na odstranění havárií.

V případě, že Zhotovitel ve lhůtách uvedených v odst. 7 a 8 tohoto článku nezačne s

odstraňováním havárie či vytčených vad Díla, je Zhotovitel srozuměn s tím„ že Objednatel je
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oprávněn havárii či vytčené vady odstranit sám či prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady

Zhotovitele. Částku, kterou Objednatel vynaloží při odstraněni havárie či vad nebo kterou zaplatí

za odstraněni havárie či vad třetí osobě, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli do 30 dnů poté,

co k tomu bude písemně vyzván.

Pro možnost řádného a včasného odstranění případných vad je Objednatel povinen umožnit

zaměstnancům Zhotovitele a jiným osobám pověřeným Zhotovitelem přístup do prostoru kde se

nachází reklamovaná vada. O odstranění vad smluvní strany sepíšou zápis: v němž pověřený

zástupce Objednatcle potvrdí. že Dílo po odstranění vad a nedodčlků od Zhotovitele přebírá.

Smluvní strany se dohodly, že na provedenou opravu v rámci záruky za jakost poskytne

Zhotovitel záruku zajakost ve stejné dc'lce dle odstavce 3 tohoto článku.

Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamační protokol

odeslaný Objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou reklamaci.

Odstraněním vad není dotčen nárok Objednatele na smluvní pokutu a náhradu újmy.

Uj ednáni upravující záruku za jakost nevylučují zákonnou úpravu práv z vadného plnění

obsaženou v Občanském zákoníku.

.le—li to třeba. Zhotovitel zabezpečí na své náklady po dobu odstraňování vady dopravní značení.

včetně organizace dopravy.

Článek XI.

Náhrada majetkové a nemajetkové újmy

l.

2.

:
J
I

10.

ll.

Náhrada újmy se řídí ustanoveními § 2894 a násl. Občanského zákoníku.

Zhotovitel je povinen počínat si při provádění Díla tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na

svobodě, zdraví. životě nebo na vlastnictví jiného.

Způsobí—li Zhotovitel při provádění Díla Objednateli či jiným osobám škodu, ati porušením

povinnosti stanovené zákonem či porušením povinnosti z této Smlouvy, nahradí škodu ztoho

vzniklou, a to jejím odstraněním a pokud to není dobře možné, tak v penězích.

Použije-li Zhotovitel při provádění Díla zmocněnce zaměstnance nebo jiného pomocníka.

nahradi škodu jím způsobenou stejně. jako by ji způsobil sám. Tato povinnost Zhotovitele se

vztahuje také najeho připadne poddodavatele.

Nárok na náhradu majetkové újmy (škody) vzniká vedle nároku na smluvní pokutu ujednanou v

této Smlouvě a vedle v této Smlouvě ujednanýeh povinnosti.

Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.

Uloží-li Objednateli správní orgán sankci za správní delikt z důvodu porušení některé z právních

povinností ze strany Zhotovitele, se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli celkovou výši sankce

jako náhradu majetkové újmy (škody).

Uloží—li Objednateli pokutu Státní úřad inspekce práce z důvodů porušení Zákona o BOZP nebo

prováděcího Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. ze strany Zhotovitele, případně jeho smluvních

poddodavatelů nebo jiných osob. zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli celkovou výši

pokutyjako náhradu majetkově újmy (škody). T0 platí i v případě uložení sankcejiným orgánem.

Nebezpečí újmy na zhotovovaném Díle nese Zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a

převzetí celého Díla bez vad.

Zhotovitel je povinen sjednat pojištění proti újmám. způsobeným vlastní činnosti. Toto pojištění

je povinen Zhotovitel udržovat v účinnosti po celou dobu zhotovování Díla.

V případě, že Objednateli nebo třetím osobám vznikne při činnosti prováděné Zhotovitclcm

prokazatelná újma. která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu odst. 10 tohoto článku, je

Zhotovitel povinen tuto újmu uhradit z vlastních prostředků.
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Článek XII.

Smluvní pokuty

].

:
J
l

10.
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12.

13.

V případě, že Zhotovitel nedodrží dobu plnění sjednanou v čl. IV. odst. 3 této Smlouvy, uhradí

Objednateli smluvní pokutu ve výši 0.2 % zujednané ceny za Dílo bez DPH, a to za každý i

započatý den prodlení, a Objednatel je oprávněn tuto smluvní pokutu započíst proti pohledávce

Zhotovitele.

Pokud Zhotovitel nedodrží termín pro vyklizení & vyčištění Staveniště stanovený v čl. VIII. odst.

7 této Smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

Dále je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze sjednané ceny za Dílo bez

DPH za každý i započatý den prodlení Zhotovitelc.

Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5. 000.- Kč za každý

prokazatelně zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti (ohrožující bezpečnost práce).

Smluvní pokuta bude vyúčtována až poté, kdy Zhotovitel zjištěné nedostatky zapsané

ve stavebním deníku Objednatelem nebo jeho oprávněným zástupcem ve stanoveném

dodatečném termínu neodstraní.

Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5. 000.— Kč za každý

prokazatelně zjištěný případ nedodržení stanoveného technologického postupu prací dle

projektové dokumentace.

V případě nedodržení termínu k odstranění reklamované vady či nedodělku v souladu s čl. X. této

Smlouvy, které se projevily v záruční době, nebo vady či nedodělku při převzetí Díla s výhradou

dle čl. VIII. odst. 6 této Smlouvy. je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu

ve výši I. 000,- Kč za každou vadu či nedodělek, a i za každý i započatý den prodlení. V

případech, že se jedná o vadu či nedodělek, které brání řádnému užívání Díla, případně hrozí

nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši

10.000 Kč za každou reklamovanou vadu či nedodělek, u nichž je Zhotovitel v prodlení, a za

každý i započatý den prodlení.

V případě. že Zhotovitel nedodrží povinnosti vyplývající 2 čl. V. odst. I3 této Smlouvy, uhradí

Objednateli smluvní pokutu ve výši 5. 000.— Kč, a to samostatně za každý zjištěný případ.

V případě, že Zhotovitel nedodrží povinnosti vyplývající 2 čl. V. odst. 2, 3 a 4 této Smlouvy,

uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 5. 000,— Kč, a to samostatně za každý zjištěný případ.

V případě, že Zhotovitel zamlčí jakéhokoli poddodavatele, uhradí Objednateli smluvní pokutu ve

výši 10. OOO.- Kč za každýjcdnotlivý případ.

V případě, že Zhotovitel nedodrží povinnosti vyplývající 2 čl. V. odst. 8 této Smlouvy, uhradí

Objednateli smluvní pokutu ve výši 5. 000,— Kč, a to samostatně za každý zjištěný případ.

Pokud nebude zaměstnanec nebo jiná osoba provádějící Dílo pro Zhotovitele označena dle čl. V.

odst. 24 této Smlouvy, uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši !. OOO,- Kč, a to

samostatně za každý zjištěný případ.

Pokud stavbyvedoucí nebo jeho oprávněný zástupce nepodepíše jednotlivou kontrolní přítomnost

Koordinátora BOZP na Staveništi a dobu jeho kontrolní přítomnosti na Staveništi nebo tyto

údaje nepravdivě ovlivní, uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 5. OOO,- Kč, a to

samostatně za každý zjištěný případ.

Pokud Objednatel odstoupí od této Smlouvy z důvodu dle čl. XIII. odst. 1 písm. c) bod l. této

Smlouvy, Zhotovitel uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z ujednané ceny za celé

Dílo dle čl. III. této Smlouvy.

V případě. že zaměstnanec Zhotovítelc:

a) odmítne dechovou zkoušku za účelem zjištění případného požití alkoholu nebo bylo

dechovou zkouškou zjištěno požití alkoholu, uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu

ve výši 5. OOO,- Kč za každý zjištěný případ,

b) nepoužívá při práci osobní ochranné pracovní pomůcky (OOPP), uhradí Zhotovitel

Objednateli smluvní pokutu ve výši 5. 000.- Kč za každý zjištěný případ.

Smlouva o dílo _ „Park Hladnovská“

SLEZSKÁ OSTRAVA

lŠ'lb



.“ V

)

Statutární město Ostrava

městský obvod Slezská Ostrava

úřad městského obvodu

14. V případě„ že Zhotovitel nedodrží povinnosti vyplývající 2 čl. VII. odst. 1 této Smlouvy. uhradí

_ U
1

[6.

17.

18.

19.

Objednateli smluvní pokutu ve výši 5. 000.- Kč, a to samostatně za každý zjištěný případ.

V případě nedodržení povinností smluvních partnerů Zhotovitele, vyplývajících 2 čl. V. odst. 5

této Smlouvy, budou tato porušení povinností považována Objednatelem za porušení smluvních

povinností ze strany Zhotovitele, a to i pro účely posouzení povinnosti uhradit smluvní pokuty ze

strany Zhotovitele.

Smluvní pokuty lze uplatnit kumulativnč.

Shora uvedenými smluvními pokutami není dotčen narok Objednatele na náhradu újmy.

Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních pokut je přiměřená významu utvrzcnýeh

povinností.

Zhotovitel se zavazuje smluvní pokutu vyčíslenou Objednatelem v písemné výzvě zaplatit do 30

dnů ode dne doručení, příp. dojití, předmětné výzvy na účet Objednatele uvedený ve výzvě, jinak

na účet Objednatele uvedený v záhlaví této Smlouvy.

20. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit smluvenou povinnost smluvní

pokutou utvrzenou.

21. V případě že závazek provést Dílo zanikne před řádným ukončením Díla. nezaniká nárok na

smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.

22. Smluvní pokutyje Objednatel oprávněn započíst proti pohledávce Zhotovitele.

Článek XIII.

Zánik Smlouvy

l. Způsoby ukončení této Smlouvy:

a) písemnou dohodou smluvních stran,

b) písemným odstoupením některé smluvní strany v případech stanovených právními předpisy

nebo touto Smlouvou,

c) písemným odstoupením Objednatele od této Smlouvy, a to v případech, kdy:

l. Zhotovitel neprovádí Dílo řádným způsobem. přičemž jeho postup nebo dosavadní

výsledek provádění Díla vede nepochybně k prokazatelně vadnému plnění_

ll. byl proti Zhotoviteli jako dlužníku podán návrh na zahájení insolvenčního řízení

tj. bylo zahájeno insolvenční řízení se Zhotovitelcm,

III. insolvenčním sondern bylo vydáno rozhodnutí o úpadku Zhotovitelejako dlužníka.

2. Smluvní strany se dohodly, že aplikace ustanovení § 2591 a § 2595 Občanského zákoníku se

vylučuje.

3. Odstoupení od této Smlouvyje účinně dnemjeho dojití Zhotoviteli.

4. Odstoupením od této Smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků práva a povinnosti smluvních stran.

Odstoupení od této Smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku

z prodlení, pokud již dospěl. práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani

ujednání. které má vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní strany i po odstoupení od této

Smlouvy.

5. V případě zániku závazku před jeho řádným splněním je Zhotovitel povinen ihned předat

Objednateli nedokončené Dílo včetně věcí. které opatřil a které jsou součástí Díla, a včetně věcí.

které Zhotovitel účelně zadal do výroby nebo účelně opatřil pro plnční dle této Smlouvy, a které

se nestaly součastí Díla, a uhradit Objednateli vzniklou újmu. Objednatel je povinen uhradit

Zhotoviteli cenu řadně provedených prací a cenu včeí, které Zhotovitel opatřil a které se staly

součástí Díla, a cenu věcí, které byly účelně zadány do výroby nebo účelně opatřeny pro plnční

dle této Smlouvy a které se nestaly součástí Díla, a to za podmínky, že Zhotovitel v době pořízení

věcí nevěděl, že tyto věci již nezapraeuje do Díla. Smluvní strany uzavřou dohodu o vypořádání

práv a povinností dle tohoto ustanovení a v případě, že se smluvní strany nedohodnou, bude

určena \ýše jednotlivých závazků Objednatele a Zhotovitele soudním znalcem. kterého vybere

Objednatel. Náklady za takovýto znalecký posudek smluvní strany ponesou rovným dílem.

Smlouva o dílo — „Park Hladnovská“

SLEZSKÁ OSTRAVA

H lti



_r

Statutární město Ostrava

* ' % městský obvod Slezská Ostrava

úřad městského obvodu

Článek XIV.

Ostatní ujednání

l. Zhotovitel nemůže bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupit svá práva a

povinnosti z této Smlouvy třetí osobě.

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této Smlouvy jsou V souladu se skutečností

v době uzavření této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují neprodleně oznámit změnu dotčených

údajů druhé smluvní straně.

3. Smluvní strany si ujednaly, že zasílání. doručování a dojití všech písemností týkajících se jejich

závazkového vztahu založeného touto Smlouvou, včetně písemností zasílaných po skončení

právních účinků této Smlouvy, se řídí těmito pravidly:

a) písemnosti se zasílají:

l. prostřednictvím veřejné datové sítě do datové nebo emailové schránky adresáta,

II. prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, jenž je držitelem poštovní licence,

a to na adresu pro doručování uvedenou V záhlaví této Smlouvy, přip. později

písemně aktualizovanou. jinak na adresu sídla zapsanou v příslušném veřejném

rejstříku,

b) písemnosti se osobně doručují:

]. Zhotovitelem osobně na podatelnu Objednatclc.

c) smluvní stranyjsou srozuměny s tím, že:

l. zásilka jedné smluvní strany obsahující právní jednání adresované druhé smluvní

straně (dále jen „Zásilka “)

- jí je doručena, resp. jí došla, dnem, kdy si ji osobně převezme,

— jí je doručena, resp. jí došla, dnem, kdyji fyzicky odmítne převzít.

ll. vůči nepřítomnému adresátovi působí právní jednání odesílatele od okamžiku, kdy

mu projev vůle dojde, tzn. od okamžiku, kdy se dostane do sféry dispozice adresáta;

zmaří—li vědomě adresát dojití Zásilky, platí, že Zásilka řádně došla. Vpřípadě

zaslání Zásilky prostřednictvím provozovatele poštovních služeb se má za to, že

Zásilka adresátovi došla třetí pracovní den pojejím odeslání.

Článek XV.

Závěrečná ujednání

]. Ncstanoví—li tato Smlouva výslovně jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran platnými

právními předpisy České republiky, zejména příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a

právními předpisy souvisejícími.

2. V případě, že některé ujednání této Smlouvy se stane neúčinným či neplatným, zůstávají ostatní

ujednání této Smlouvy účinná či platná. Smluvní strany se zavazují takové ujednání nahradit

ujednáním účinným či platným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a

smyslu ujednání původního.

3. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto Smlouvu předjejim podpisem řádně přečetly, že byla

uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně,

nikoli V tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

5. Tato Smlouva jc vyhotovena v elektronické podobě, přičemž Objednatel i Zhotovitel ji opatří

zaručeným elektronickým podpisem oprávněnými zástupci smluvních stran.

6. Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění této Smlouvy v souladu se zákonem č. 34052015

Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru

smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon 0 registru smluv“). Smluvní strany se

dohodly. že uveřejnění této Smlouvy dle Zákona o registru smluv zajistí Objednatel.

Smlouva o dílo — „Park Hladnovská"

SLEZSKÁ OSTRAVA
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l v“ \ Statutární město Ostrava

\ “ ( l městský obvod Slezská Ostrava

v úřad městského obvodu

Doložka platností právního jednání dle § 4l zákona č. 128/2000 8b.. o obcích (obecní zřízení). ve

znění pozdějších změn a doplňků:

Ouzavření této Smlouvy rozhodla Rada městského obvodu Slezská Ostrava svým usnesením

č. 3857/RMOb—SIe/l 822/86 ze dne 07.09.2021

Z(: Objednatele: Za Zhotovitele:

M ísto: Ostrava Místo: Ostrava

Bc. Richard Vereš lng. Jiřina Gáliková

starosta předseda představenstva

Přílohy: 1) Položkové rozpočety včetně výkazu výměr

III
Smlouva o dílo — „Park Hladnovská“ . o .

SLEZSKÁ OSTRAVA
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A Techmcke služby. a.s. Slezská Ostrava

Krycí list 1"ozpoétu

. Název sEEtEavby.‘ Chodnik v parku Hladnovská 119

E Druh stavby: chodník ze zámkové dlažby kolem parkoviště - etapa 1 E

E Lokalita: Slezská ostrava E

Začátek výstavby: 30.06.2021

 
 

 

    

 

 

] JKSO:

, Objednatel: Méstký obvod Slezská Ostrava lČ/D/C“ 47674725/47674725 E

E Projektant: lČ/D/Cf: ,

E Zhotovitel: Technické služby, as Slezská Ostrava lČ/D/CT' 47674725/CZ47674725

. Konec výstavby:
Položek: 35 E

E Zpracova/:
Datum 30.06.2021 E

E E E E E E E E RozpoctoEvEeEnahadva; EE EE

EAE Základní rozpočtové náklady EB¥E007p1nkotxe náklady EE , - Cm Na’klEaE0E1/E11a umístění stavby E

EHSVE Dodávky E 121 46088 E Práce přesčas E E E 000 .EgéEfEiEEzeni staveniEété:E EE 0,00 1

E ' Montáž E 250 791.59 EBEéz pevné Epod|.E E i E EE 0 0E0 Mimoetav. doprava,Ě E 0.00 ,

EPSVE Dodávky E E E 0,00 EKulEurm’ paErE‘rE1zéEtka E E E E E „ U 00E Územní vlivy E 0,00 ,

E EMontéZ E 0,00 E E E E E 0,00 Provoznívlivy E E 0.00 E

EE"M"E Dodávky , 0,00 W E E EEEEE ' EE 0.00 . ostatní E 0.00 E

E EMontáž E E E 000E E 000 ENUS z rozpoCtuE E 0.00

EOstaEtni materiál EEEEEE 134 182,66 „W WEE E , E E E _ 000%, E E E E E E

EPFesun hmot a sutilE 222 41157 E „, , EE EE EE 0 00 EE E E 1

EZRN Celkem E 728 875,71 E DN Celkem Í 1100 E NUS Celkem ,' 0.00 ,

E EE E E 011 Celkem zem. E 0. 00 E NUS celkem z obj., ,

E ORN Celkem EEEEEE E E E (100E ORNCelkem 2 obi, 0.00,

Základ 0% 0,00 Základ 15% 0,00 Základ 21% 728 875, 71 Celkem bez DPH 728 875,71

DPH 15% 0,00 DPH 21% 153 033,90 Celk. včet. DPH 881 939,61

!Projektantrrr EE E " EE ! Objeá'n'eie/E “ „žEefevnel- ", " ',

l E
l

E Datum. razítko a podpis E Datum, razítko a podpis E Datum. I‘

< 1

1

I E
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A Technické sluzby, a.s. Slezska Ostrava

Stavební rozpočet

 

Druh stavby:

Nazev stavby: Chodník v parku Hladnovská 119 Doba výstavby:

chodník ze zámkové dlažby kolem Zacatek výstavby: 30.06202 "i

parkoviště - etapa 1

Objednatel: Městký obvod Slezská

Ostrava

Projektant:

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

    
 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

  
 

 

 

 

 

  

 

        
  

Lokalita: Slezská ostrava Konec výstavby: Zhotovitel: Technické služby, as

Slezská Ostrava

JKSO:
Datum zpracování: 30.06.2021 Zpracoval:

Č. Objeki Kód Zkrácený popis/Varianta
MJ Množství Cena/MJ Náklady Hmotnost (t)

(KC) celkem (K0) Celkem/MJ Celková

11 Přípravné a přidružené práce
111 731.85 202.4150

1 1131084051300 Odslranéní asfaltové vrstvy plnad 50 m2. 11. 5 cm 1112 288 27.69 7 974.72 0.1100 31.6800

2 113109410R00 Odstranění podkladu plnad 50 m2, beton, tl. 10cm m: 288 74.60 21 484.80 0.2400 69.1200

3 113107605R00 Odstranění podkladu nad 50 m2.kam.drcene’1|5cm š 1112 f 288 15.11 4 351.68 0.1100 31.6800

4 113201011RAO thani obrubnlku silničních
' m i; 115 448,01 51 521.15 0.2700 31.0500

5 113201111R00 Vy1rhaní obrubniku chodnikových a parkových m í 148 106.50 15 762.00 0.2200 32.5600

6 1131511141200 Frezzívíčkrytu pldo 500 m2,pruh do 75 cm.tl.5cm 1112 57,5 185.00 10 637.50 0.1100 6.3250

12 Odkopávky a prokopávky
4 262.83 0.0000

7 122100010RAO Odkopavky nezapažene v hornině 144 m3 A 14,4 296.03 4 262,83 0,0000 0.0000

16 Přemístění výkopku
4 376.59 0.0000

8 162701105R00 Vodorovne pr'emísléní výkopku z hor.1-—1 do 10000 m 1113 14,4 262,51 3 780,14 0,0000 0,0000

9 162701109R00 Příplatek k vod. pren1|síénihor.1—4 za další 1 km m3 28.8 20.71 596.45 0.0000 0.0000

18 Povrchové úpravy terénu
\ 1 9 494.20 0.0000

10 181301102R00 Rozproslřeni ornice. rovina, tl 10—15 cm.do 5001T12 ! 1112 * 7:1 65.70 4 861.80 0.0000 0.0000

1 1 182001111R00 Plošná uprava terenu, nerovnosti do 10 cm v rovině _íl m2 7<l 33 39 2 470.86 0.0000 0.0000

12 183403153R00 Obdélam pudy hrabanlm, v rovině
Í n12 i 74 5.10 377.40 0.0000 0.0000

13 1804021111100 Založení lravmku parkového vysevem v rovině " n12 1 74 24.11 1 784.14 0.0000 0.0000

56 Podkladni vrstvy komunikací, letišť a ploch
:

49 821,12 91.6272

14 564451111R00 Podklad ze slruskoveho slérku lloust'ky 15 cm n12 1 288 172,99 49 821,12 0.3182 91.6272

57 Kryty pozemních komunikací. letišť a ploch z kameniva nebo ž 1
25 357.50 7.3111

15 577141212RT3 Balon asfalt. ACO 8.ACO11.ACO “G, do 3 m.11.:': cm 1 m2 57..» 441.00 25 357,50 0.1272 7.3111
plochy101-200 m2

g 1

59 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předu,Ě
75 026.88 21.2832

16 596215021 R00 Kladení za'mkove dlažby 1|, 6 cm do drlé il 4 cm " m2 1 288 260.51 75 026.88 0.0739 212832

91 Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a z
92 210.50 50.7440

17 919735112R00 Řezani stavajíClho zin/íčne'ho krytu ll. 5 - 10 cm 1 m 115 77,30 8 889,50 0.0000 0.0000

18 917862111R00 Osazení slojat obrub.beí. s opéroujoía : C 12/15 1 m 115 292.00 33 580.00 0.1880 21.6200

19 917862111R00 Osazení slojaí. obrubbet s opérouJože 2 C 12/15 l m . 148 292.00 43 216.00 0.1880 27.8240

20 9149920011200 Najam dopravní značky včelné stojanu - den ‘1 kus S 180 22.50 4 050,00 0.0000 0,0000

21 917732111R00 Osazení iežat. obrub. bet. bez opérJože z C 12/15 i m É 10 247.50 2 475.00 0.1300 1.3000

H22 Komunikace pozemní a letiště
:

11 893.04 0.0000

22 99822301 1R00 Přesun hmot. pozemní komunikace, kryt dlážděny : : 53.9367 220.50 11 893.04 0.01.100 0.0000

8 Přesuny suti

210 518.54 0.0000

23 9790822131200 Vodorovna doprava suti po suchu do 1 km
[ : 202.41 42.50 8 602,43 0.0000 0.0000

2—1 979082219R00 Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km i Ji 2428.98 10.70 25 990.09 0.0000 0.0000

25 9799901 12R00 Poplatek za skladku sulí-obal.kam.»asía|l do 30>:.'%'.0 i. 1 36 375.00 52 250.00 0.0000 0.0000  
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Č. Objem Kód Zkrácený popis/Varianta MJ Množství Cena/MJ Náklady Hmotnost (t)

(Kč) celkem (Kč)

Celkem/MJ Celková

26 979990103R00 Poplatek za skladku suti — beton do 30x30 cm 1 83,495 1 375,00 114 805.63 0.0000 0.0000

27 979990001ROO Poplatek za skladku stavebni suti i 31,68 280,00 8 870.40 0.0000 0.0000

Ostatní materiál 134 182.66 539363

28 59245110 Dlažba sklad. HOLLAND I 20x10x6 cm přírodní m? 281.386 315.50 88 777.28 0.1290 36.2988

29 592451151 Dlažba HOLLAND | SLP skladba 20x10x6 cm Cervena m7 9,494 547.00 5 193,22 0.13.15 1.2465

30 59217420 Obrubm‘k chodnikovyABO 13-10 1000/100/200 kus 148 126.50 18 722.00 0.0460 6.8080

31 59217010 Obrubmk silnicím betonový 150x250x1000 mm kus 105 170.00 17 850.00 0.0820 8,6069

32 59217476 0anan silniční na'jezdovy 1000/150/150 Šedy kus 6 134.36 806.16 0.0483 0.2398

33 59217021 Obrubnik přechodovy P betonový 150x250/145x975 mm 1105 2 345,00 690.00 0.0561 0 1122

34 59217022 Obrubnik pfechodovy L betonový 150x250/145x975 mm kus 2 345.00 690.00 0.0561 0.1122

35 592162116 Přídlažba sitnic‘m’ nizka ABK 50/25/23 přírodní kus 20 72.70 1 454,00 0.0230 0.4600

Celkové náklady: 728 875,71 Kč
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J Techmcke sluzby. a.s., Slezská Ostrava

Krycí list rozpočtu

Chodník v parku Hladnovská 119

Druh stavby: chodník ze zámkové dlažby — etapa ll.

Název stavby:

Lokalita: Slezská Ostrava

Začátek výstavby: 30.06.2021

JKSO:

Objednatel: Méstký obvod Slezská Ostrava IČ/D/(Íf'

Projektant: lČ/D/(ÍJ-

Zhotovitel: Technické služby, a.s Slezská Ostrava IČ/DICS.

Konec výstavby: PO/OŽSHÍ

Zpracoval: Datum;

Rozpočtové náklady v Kč

 

 

47674725/47674725

47674725/47674725

27

30.06.2021

   
   
 

      

A71 77Zék|adni7f6237aoétové náklady" 7E1 bSpTfikEA 71a'71kladv 1777751 Nékiad§7agié17is7£én7i stavby

HSV. Dodárvkyr 7 1 7 7 109 226.31 běše přesčas? 77 1 7 7 v 0.00 1723;17z7eni staveniété17 0,00 7

3 Montáž 7 77 7 7 7163 621,69 Be26e7v7r19 podl. 1 7 7 7 7 7 0 070 1711Air716st607doprava 0,00 7

7PSV1 Dodévky7 7 7 07.00 Kulturm7pématlza 7 \ 0,00 17 Územní vlivy 7 0,00

Montaž o,7o7o7777 7 ' 7 7 7 7 mo Í'ěšóvoz'm vlivy 0,00

M Dodávky 7 0,00 7 7 7 (jl.070777O7sta7tn7i 0,00 7

\ 1 Montáž » 77 7 7 [71,0707 77777 7 77 7 H Ý 7 777777 0.077077 NUS Z rozpočtu 0,00

ÍOstatní m7at7e7r|7a7| 7 7 131 759.40 77 7 7 77 7 v 0.00 1

;Přesun hmot a s7u7ti7 7 239 437,70 7 7 7 7 7 7 7 7 7 0,00 7 \

‘ZRN Celkem i 664 045,10 " DN Celkem : 0,00 NUS Celkem 0.00

77 7 7 1 DNCélker7r17z77661. 1 7 o.oo ; Nus colkem Vzobj, ;

ORN Celkem 0,00 ORN celkem z obj 0,00

Základ 0% 0,00 Základ 15% 0,00 Základ 21% 664 045,10 Celkem bez DPH 664 045,10

DPH 15% 0,00 DPH 21% 139 449,47 Celk. včet. DPH 803 494,57

Projektant: 7 77 7 7 7777Obj7edhate/s ' ' 7777 7 1 z
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A Technické služby, a.s. Slezska 0503va

Stavební rozpočet
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

Nazev stavby: Chodník v parku Hladnovská 119 Doba výstavby: Objednatel: Městký obvod Slezská

Ostrava

Druh stavby: chodník ze zámkové dlažby - etapa ll. Začátek výstavby: 30.06.2021 Projektant:

Lokalita: Slezská Ostrava Konec výstavby: Zhotovitel: Technické služby, a.s.

Slezská Ostrava

JKSO: Datum zpracovaní: 30.06.2021 Zpracoval:

C. Objekt Kód Zkrácený popis IVarianta MJ Množství Cena/MJ Náklady Hmotnost (t)

(Kč) " (Kč)

Celkem/MJ Celková

11 Přípravné a přidružené práce 50 930,65 205.9750

1 113108405R00 Odstranění asíaltove vrstvy plnad 50 m2. tl. 5 cm rnZ 300 27.69 8 307.00 0,1100 33.0000

2 113109410R00 Odstranění podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. 10 cm rn2 300 74,60 22 380.00 0.2400 72.0000

3 113107410R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.tézene tl.10 cm mz 300 18.40 5 520,00 0.2200 66,0000

;: 113204111R00 Vytrha'm obrubníku zahradních m 215 56.51 12 149.65 0.1250 26.8750

5 1132021 1 1 R00 Vytrha'nl obrub obrubnlku silničních rn 30 85.80 2 574.00 0.2700 8.1000

18 Povrchové úpravy terénu 20 364.55 0.0000

6 181301102ROO Rozprostřenl ornice, rovina, tl. 10—15 cm,do 500m2 1112 107.5 65.70 7 062.75 0.0000 0.0000

7 182001111ROO Plošná Úprava terenu, nerovnosti do 10 cm v rovině m2 107,5 33,39 3 589.43 0.0000 0.0000

8 183403153R00 ObdŠ-laní pudy hrabaním, v rovině m2 107,5 5,10 548,25 0.0000 0.0000

9 180-102111R00 Založení trávníku parkoveho výsevem v rovině „12 107,5 24.11 2 591.83 0.0000 0.0000

10 185803511R00 Odslranení preroslleho drnu u cesta zahonu m 205 32.06 ' 572.30 0,0000 0.0000

56 Podkladní vrstvy komunikací. letišť a ploch 51 897,00 95.4450

11 564451111R00 Podklad ze struskoveho Šterku tloušťky 15 cm m2 300 172,99 51 897.00 0.3182 95.41150

59 Kryty pozemních komunikací. letišť a ploch dlážděnýcn (předla 78153.00 22.1700

12 596215021 R00 Kladení zamkove dlažby 1|. 6 cm do drtě ll. 4 cm „12 300 260,51 78 153.00 0.0739 22.1700

91 Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a z| 91 502.80 49.9600

13 919735112R00 Rezanl' stavajícího žívíóneho krytu ll. 5 < 10 cm 111 136 77.30 10 512.80 0.0000 0.0000

14 917862111R00 Osazení stojat. obrubbet. s operoulože 2 C 12/15 m 215 292.00 62 780.00 0.1880 10.4200

15 917862111R00 Osazení slojal. obrubbet. s operoujože : C 12/15 m 30 292,00 8 760.00 0.1880 5.6400

16 917732111R00 Osazení ležat. obrub. bet. bez openlože ; C 12/15 m 30 247.50 7 425.00 0.1300 3.9000

17 914992001 R00 Najem dopravní značky včetne stoíenu » den laus 90 22.50 2 025,00 0.0000 0.0000

H22 Komunikace pozemní a letiště 11 018.39 0.0000

18 998223011R00 Přesun hmol. pozemni komunikace. kryl dlážděny l 49.97 220.50 11 018.39 0.0000 0.0000

5 Přesuny sutí
228 419.36 0.0000

19 979082213R00 Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km l 205.975- 42,50 8 753.94 0.0000 0.0000

20 979082219R00 Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km 1 2374.5 10.70 25 407.15 0.0000 0,0000

21 979990112ROO Poplatek za skladku suli-obal.kam.-asfalt do 30x30 1 32'. 1 375.00 45 375.00 0.0000 0.0000

22 979990103R00 Poplatek za skládku suti — beton do 30x30 cm 1 98.875 1 318.87 130 403.27 0.0000 0.0000

23 979990001 R00 Poplatek za skladku stavební suti ! 66 280.00 18 480.00 0.0000 0.0000

Ostatni materiál 131 759.40 52.3700

2:1 59245110 Dlažba sklad. HOLLAND l 20x10x6 cm prlrodnl m2 300 315.50 94 649,93 0.1290 38.7000

25 59217420 Obrubnil. chodnlkový ABO 13-10 1000/100/200 lus 215 126.50 27 197,48 0,0460 9,8900

26 592162116 Přldtazba silniční nizka ABK 50/25/3 přírodní l-us 60 72.70 rl 362.00 0.0230 |.3800

27 5921 7.188 Obrubníl, silniční ABO 2-15 1000/150/250 105 30 185.00 5 550.00 0.0800 2.41000   
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Celkové náklady: 664 045,10 Kč
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TECHNOLOGIE VÝSADBY PARČÍKU A PROPOČET INVESTIČNÍCH NÁKLADÚ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

184 80—2111 Chemické odpleveleni půdy 1x m2 6870 2,04 14014,8

R Rondup | 2,74 480 1315,2

111 15-1421 Odstranění stařiny m2 6870 7,15 49120,5

rozrušení půdy na hloubku přes 50 do 150 mm v

183 40-2121 rovině v ploše do 500 m2 ( 2 plochy) m2 6870 19,7 135339

184 80-2111 Chemické odplevelení půdy 1x m2 6870 2,04 14014,8

R Rondup | 2,74 480 1315,2

111 15—1421 Odstranění stařiny m2 6870 7,15 5577

plošná úprava terénu s urovnáním terénu bez

181 11—1121 doplnění ornice při nerovnostech do +— 150 mm m2 6870 37 254190

183 40—3113 Obdělání půdy - frézováním m2 6870 1,51 10373,7

183 40—3153 Obdělání půdy - hrabánim 2X m2 13740 3,85 52899

183 40—3161 Obdělání půdy — válením m2 6870 0,43 2954,1

181 41 1131 Založenitrávníku parkového výsevem m2 6870 18,7 128469

185 80—3111 Ošetření trávníku —jednorázově m2 6870 3,98 27342,6

185 80—2113

hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině t 0,172 6600 1135,2

R Dopravm’ náklady soubor 1 5000 5000

SPECIFIKACE

hřištní směs kg 206,1 120 24732

hnjívo kg 171,75 28 4809

alt. Osivo květnatých luk

PŘÍPRAVA ÚZEMÍ- TERÉNNÍ ÚPRAVY A ZALO ENÍTRÁVNíKů CELKEM 732 501,10 Kč

183 10—1322 Hloubeníjamek pro vysazování rostlin se 100%

výměnou půdy do 2 m3 ks 53 850 45050

R přihnojeni rostliny hydrogelem vč. promísení se

zeminou ks 53 120 6360

184 10-2116 výsadba rostlin o prům. balu do 800mm ks 53 420 22260

R instalace ochrany kmene ks 53 50 2650

184 21-5133 Ukotvení dřeviny čtyřmi kůly ks 53 160 8480

příplatek za doplnění příček v horní části vč.

R rozměření - 12 Ks/ strom ks 53 45 2385

184 50—1141 Zhotovení obalu kmene z rákosové rohože m2 48 65,8 3158,4

R Zhotovení závlahové mísy ks 53 25 1325

184 80—1121 Ošetření vysazených rostlin soliterních ks 53 53,8 2851,4

184 91-1151 Mulčování rostlin mulčí m2 53 35 1855

R Montáž závlahového vaku ks 53 85 4505

Dovoz vody pro zálivku rostlin do 1000m 0,15x

185 85—11121 0,55 X 53 m3 2,915 279 813,285

185 85-1129 příplatek za každých dalších 1000m m3 14,575 15 218,625

184 85-2312 výchovný řez dřevin ks 41 160 6560

R Dopravní náklady soubor 1 10000 10000
  



 

SPEClFIKACE
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Alejový listnatý strom 14-16 ks 32 5690 182080

Vícekmen , zavětvená solitera od spodu 300-350 ks 9 8620 77580

jehličina 225-250 ks 12 5980 71760

Substrát s dlouhodobým hnojivem (6 měsíční) 3

kg/ m3 m3 26,5 1170 31005

Hydrogel kg 53 245 12985

frézované kůly , prům. 80 mm ks 212 85 18020

příčky ks 636 35 22260

úvazky ks 212 15 3180

rákosové rohož m2 48 75 3600

ochrana kmene ks 53 65 3445

mulč m2 5,3 850 4505

zavlažovacívak 55-70l ks 53 486 25758

voda ks 2,915 55 160,325

W‘SADBA SOUTÉRNÍCH DŘEVIN CELKEM 574 810,04 Kč

111 30-1111 Sejmutí drnu tl. do 100 mm (snížení profilu

záhonů) (2 ksx 10,8X2m) m2 43,2 61,4 2652,48

162 70-2111 Vodorovné přemístění drnu do 6000 m m2 43,2 55,2 2384,64

plošná úprava terénu s urovnáním terénu bez

181 11-1111 doplnění ornice při nerovnostech do +- 100 mm m2 432 26,4 11404,8

183 40-3131 Obdělání půdy rytím m2 432 23,5

183 40—3111 Obdělání půdy nakopáním m2 432 15,3

183 20-5113 založení záhonu pro výsadbu rostlin m2 432 19,7 8510,4

dodávka a montáž ocelové pásoviny tl 5 mm,

výšky 100 mm vč. kotvících prvků a vč. úpravy

R terénu m 444 240 106560

hloubeníjamek pro vysazování rostlin s 50%

183 11—1214 výměnou půdy do 0,05 m3 ks 1728 49,6 85708,8

184 10—2111 výsadba rostliny s balem do 200 mm ks 1728 48,3 83462,4

184 91-1421 Mulčování rostlin mulčí m2 432 36,4 15724,8

184 80-1131 Ošetření vysazených rostlin ve skupinách m2 432 46,7 20174,4

185 85-1121 Dovoz vody pro zálivku do 1000 m m3 4,32 333 4464

185 85—1129 příplatek za každých dalších 1000 m m3 21,6 20,2 1081,6

185 80-4312 zalití rostlin vodou přes 20 m2 5x 10l x 432 m3 4,32 121 1494,4

R Dopravm’ náklady soubor 1 10000 10000

SPECIFIKACE

Substrát s dlouhodobým hnojivem (6 měsíční) 3

kg/ m3 m3 3,456 1170 4043,52

modřínové drcená kůra 40-60 mm m3 43,2 1060 45792

voda m3 4,32 55 237,6

jehličnaté a listnaté keře, půdopokryvné ks 1728 59 119232     
VÝSADBA JEHLIČNATÝCH A LlSTNATÝCH KEŘÚ CELKEM  522 927,84 Kč
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

111 30-1111 Sejmutí drnu tl. do 100 mm (snížení profilu

záhonů) (2 ksx 10,8X2m) m2 38,6 61,4 2370,04

162 70-2111 Vodorovné přemístění drnu do 6000 m m2 38,6 55,2 2130,72

plošná úprava terénu s urovnáním terénu bez

181 11-1111 doplnění ornice při nerovnostech do +- 100 mm m2 386 26,4 10190,4

183 40-3131 Obdělání půdy rytím m2 386 23,5 9071

183 40-3111

Obdělání půdy nakopáním m2 386 15,3 5905,8

183 20—5113 založení záhonu pro výsadbu rostlin m2 386 19,7 7604,2

dodávka a montáž ocelové pásoviny tl 5 mm,

výšky 100 mm vč. kotvících prvků a vč. úpravy

R terénu 2X 10,8+2 m 398 240 95520

hloubeníjamek pro vysazování rostlin bez

183 11-1211 výměny půdy do 0,002m3 — cibuloviny ks 2316 9,67 22395,72

hloubeníjamek pro vysazování rostlin s 50%

183 11—1214 výměnou půdy do 0,02 m3 -půdopokryvné rostliny ks 3088 49,6 153164,8

183 21-1313 výsadba cibulí nebo hlíz (3-5 ks dojamky) ks 11580 9,91 114757,8

výsadba rostliny s balem do 200 mm

184 10—2111 půdopokryvné rostliny ks 3088 48,3 1491504

184 91-1421 Mulčování rostlin kamenivem m2 386 36,4 14050,4

184 80—1131 Ošetření vysazených rostlin ve skupinách m2 386 46,7 18026,2

185 85—1121 Dovoz vody pro zálivku do 1000 rn m3 3,86 333 4464

185 85-1129 příplatek za každých dalších 1000 m m3 19,3 20,2 1081,6

185 80-4312 zalití rostlin vodou přes 20 m2 m3 3,86 121 1494,4

R Dopravní náklady soubor 1 10000 10000

SPECIFIKACE

Substrát s dlouhodobým hnojivem (6 měsíční) 3

kg/ m3 m3 3,09 1170 36153

drcené kamenivo m3 19,3 890 17177

voda m3 3,86 55 212,3

cibuloviny směs ks 11580 11,6 134328

trvalky ks 3088 32 98816

VÝSADBA TRVALEK A CIBULOVIN CELKEM 875 526,08 Kč

R Dodávka a montáž designových laviček vč.

betonového základu ks 6 22420 134520

R Dodávka a montáž designových odpadkových košů

vč. betonového základu ks 3 12340 37020

DODÍWKA A MONTÁŽ MOBILIÁRE CELKEM 171 540,00 Kč
 

 

CENA CELKEM BEZ DPH
 

2 877 405,06 Kč
 

DPH 604 255,06 Kč
  CENA CELKEM 5 DPH  3 481 660,12 Kč
  


