
Statutární město Ostrava

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

úřad městského obvodu

uzavřená podle ust. 52586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Ev. Č. VZ 34/2021/C2/SP/OM/Ho

Článek |.

Smluvní strany

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

 

Sídlem: nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava — Moravská Ostrava

lČ: 00845451

DIČ: CZOO845451 látce DPH

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

Zastoupený:

ve věcech smluvních: Ing. Davidem Witoszem, místostarostou

vevěcechtechnických: Bc. Martinem Cyžem, vedoucím oddělení správy majetku, pově

zastupováním funkce vedoucího odboru ma'etkového

 

(dále také jako objednatel)

Zdeněk Hybner

Sídlem podnikání:

IČ:

DIČ:

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

VS:

Zapsán: ŽR u Magistrátu města Ostravy

Zastoupený:

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

 

15495809   

 

(dále také jako zhotovitel)
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Článek ll

Předmět plnění

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo a

objednatel se zavazuje řádně provedené dilo od zhotovitele převzít a zaplatit za něj cenu za dilo, to

vše za podmínek sjednaných dále v této smlouvě. Dílem dle této smlouvy je:

Oprava rozvodů ZTI v bytovém domě na ul. Vaškova 1449/19 v Moravské Ostravě a Přívoze

Základní popis a rozsah předmětu plnění:

Předmětem této veřejné zakázky je kompletní výměna stávajících ležatých rozvodů od patních

vodoměrů, a to teplé, cirkulační a studené vody, včetně hlavních uzávěrů. Dále kompletní výměna

stávajícího svislého odpadního potrubí, stoupacích potrubí teplé, studené a cirkulační vody a

přívodních potrubí od stoupaček k bateriím, včetně bytových uzávěrů. V bytových jednotkách nebude

provedena výměna zařizovacích předmětů, Součástí opravy bude pouze nutná oprava stávajících

obkladů a dlažby v koupelnách a WC a obkladů u kuchyňských linek po výměně rozvodů. Podrobný

rozsah před “ “ní v n v ' é dokumentaci 2 6/2021 zpracované zodp.

projektantem

Předmět díla, jakož i druhy, kvalita a množství výrobků a praci nezbytných k jeho realizaci jsou

vymezeny touto smlouvou, nabídkou zhotovitele podanou v zadávacím řízení specifikovaném v odst.

2.9 tohoto článku smlouvy včetně podmínek a požadavků uvedených v zadávací dokumentaci, která je

závazným podkladem této smlouvy a zároveň její nedílnou součástí.

Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace zpracované v6/2021 zpracované zodp.

projektantem—, která byla součástí zadávacích podmínek v rámci

zadávacího řízení na výběr zhotovitele (dále jen „projektová dokumentace").

Zhotovitel před zahájením prací vypracuje harmonogram prací, jedná se 0 byty, které jsou obsazeny

nájemci a předložijej objednateli k odsouhlasení.

Dílem se rozumí dodávky a práce dle této smlouvy včetně příslušných provozních zkoušek a odevzdání

požadované dokumentace dle této smlouvy.

Místem plněnije bytový dům na ulici Vaškova 1449/19 v Moravské Ostravě a Přívoze.

Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické,

kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými

znalostmi, které jsou k provedení díla v termínech stanovených touto smlouvou nezbytné.

Smluvní strany souhlasně konstatuji, že tato smlouva je uzavřena na základě zadávacího řízení

kveřejné zakázce vyhlášené objednatelem a provedeného dle zadávací dokumentace pro veřejnou

zakázku s názvem „Oprava rozvodů ZTI v bytových domech na ul. Hornopolní 595/26 a Vaškova

1449/19 v Moravské Ostravě a Přívoze", vněmž byl zhotovitel objednatelem vybrán. Zadávací

podmínky dle zadávací dokumentace k uvedenému zadávacimu řízení, jakož i další podmínky

zadávacího řízení vyhlášeného objednatelem jsou součástí povinnosti zhotovitele dle této smlouvy a

zhotovitel se výslovně zavazuje tyto podmínky dodržovat. Zadávací dokumentace a veškeré tam

uvedené podmínky tak tvoří nedílnou součást této smlouvy, což obě smluvní strany berou na vědomí.
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Smlouva o dílo —— Oprava rozvodů ZTl v bytovém domě na ul. Vaškova 1449/19 v Moravské Ostravě

Článek m

Cena za dilo

Smluvní strany se dohodly na ceně za provedené dílo specifikované v čl. || této smlouvy takto:

Cena bez DPH: 2.082.650,00 Kč

DPH 15%: 312.397,50 Kč

Cena vč. DPH: 2.395.047,50 Kč

Cena bez DPH je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu účinnosti smlouvy a

zahrnující veškeré náklady zhotovitele nutné křádnému provedení díla dle čl. II této smlouvy

v parametrech předepsaných zadávací dokumentaci a touto smlouvou.

Cena za dílo uvedená v odst. 3.1 tohoto článku smlouvy byla dohodnuta na základě zadávacího řízení

dle čl, II odst. 2.9 této smlouvy aje možné ji změnit pouze za podmínek uvedených níže.

Výše DPH se bude řídit právními předpisy účinnými ke dni zdanitelného plnění. Zhotovitel odpovídá za

to, že DPH je stanovena v souladu s právními předpisy. O změně sazby DPH není třeba uzavírat

dodatek této smlouvy.

Objednatel prohlašuje, že uvedené plnění bude používáno k ekonomické činnosti a ve smyslu

informace Generálního finančního ředitelství a Ministerstva financí České republiky ze dne 9.11.2011

bude pro uvedené plnění aplikován režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona č. 235/2004

Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o DPH). V souladu stím

vystaví zhotovitel daňový doklad se všemi náležitostmi. Zhotovitel se zavazuje v případě chybné či

opožděné fakturace u prací v režimu přenesené daňové povinnosti, uhradit objednateli úrok z

prodlení, který bude objednateli, z důvodu pochybení zhotovitele při fakturaci u prací v režimu

přenesené daňové povinnosti, vyměřen finančním úřadem.

Práce rozšiřující předmět plnění dle této smlouvy (vícepráce), jakož i práce zmenšující rozsah

předmětu plnění dle této smlouvy (méněpráce), vyžadují předchozí dohodu smluvních stran formou

písemného dodatku ktéto smlouvě. Bez uzavření dodatku není zhotovitel oprávněn požadovat změnu

ceny díla.

3.6.1 Nebudou-li práce či věci použité kprovedeni díla, které jsou předmětem víceprací,

ohodnoceny (oceněny) vsoupisu požadovaných prací, bude je zhotovitel oceňovat

maximálně ve výši dle ceníku společnosti ÚRS CZ a.s. se sídlem Tiskařská 257/10, 108 00

Praha 10 — Malešice platného k datu provedení příslušného plnění, snížené o 15%.

3.6.2 Jestliže se při zpracování ocenění vyskytnou změny díla či jeho části, které není možno ocenit

výše uvedeným způsobem, budou změny díla či jeho části oceněny individuální kalkulací při

způsobu oceňování cenou v místě a čase obvyklou.

3.6.3 Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího

překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo,

že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele

na zaplacení zvýšené ceny. Zvýšení ceny je možné pouze za podmínek daných touto

smlouvou.

Smluvní strany se výslovně dohodly, že objednatel je oprávněn zmenšit rozsah předmětu plnění dle

této smlouvy. Vtomto případě bude smluvní cena poměrně snížena spoužitim cen ze soupisu

požadovaných prací, popř. je zhotovitel ocení maximálně ve výši dle ceníku společnosti URS CZ a.s. se
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Smlouva o dílo — Oprava rozvodů ZTl v bytovém domě na ul. Vaškova 1449/19 v Moravské Ostravě

sídlem Tiskařská 257/10, 108 00 Praha 10 - Malešice, platného k datu provedení příslušného plnění,

snížené o 15%.

Cena za dílo bude zhotoviteli zaplacena podle dohody smluvních stran v souladu s Článkem VIll této

smlouvy. V zápise o ukončení a převzetí díla bude konečná cena za dílo uvedena.

Článek IV

Termíny plnění

Smluvní strany se dohodly, že dílo dle čl. II této smlouvy bude zhotovitelem provedeno v následujících

termínech:

Termín provedení díla: 45 kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště (oprava bude probíhat v

obydlených bytech, dle vzájemně odsouhlaseného harmonogramu prací).

Předpokládaný termín předání staveniště a zahájení prací: říjen, listopad 2021

Zhotovitel je povinen staveniště převzít do pěti dnů od zaslané výzvy k převzetí staveniště

objednatelem. Výzva k převzetí staveniště bude zaslána formou emailu.

Zhotovitel není v prodlení s provedením díla, pokud nemůže plnit svůj závazek v důsledku prodlení

objednatele s plněním jeho smluvních povinností.

Provádění díla lze ve výjimečných případech po vzájemné předchozí písemné dohodě smluvních stran

přerušit z důvodu nepříznivých klimatických podmínek nebo jiných objektivně nutných důvodů, a to

zápisem do stavebního deníku podepsaným osobami oprávněnými jednat ve věcech technických,

který se stává nedílnou součástí této smlouvy. Po dobu přerušení neběží lhůta pro provedení díla dle

odst. 4.1 bodu 4.1.1 tohoto článku smlouvy. 0 přerušení provádění díla není nutné uzavírat dodatek k

této smlouvě.

Článek V

Podmínky provádění díla

Veškeré práce a dodávky budou zhotovitelem realizovány v souladu se zadávací dokumentaci a touto

smlouvou.

Zhotovitel je povinen respektovat a dodržovat ustanovení nebo podmínky dle platných předpisů a

nařízení, ČSN, jakož i podmínky vyplývající ze zadávacího řízení pro dílo dle článku l| odst. 2.9 této

smlouvy.

Zhotovitel je povinen zajistit na vlastní náklady zejména:

A) Před zahájením realizace díla:

o zajištění souhlasu Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, odboru stavebního řádu

a přestupků se záborem veřejného prostranství a ohlášení kmístnímu poplatku za užívání

veřejného prostranství u odboru financí a rozpočtu, pokud budou nutné,

. případné projednání a schválení trasy staveništní dopravy u Policie České republiky, dopravní

inspektorát,

. projednání technicko-provozní organizace akce a dopady na byty (koordinace, realizace musí

probíhat s ohledem na nájemníky domu).

B) V průběhu realizace díla:

  a Přívoze - část B MQĚĚAVS
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. označení stavby tabulkou s uvedením názvu stavby, investora a zhotovitele, včetně jména

zodpovědných osob a termínu realizace,

. zabezpečení prostoru staveniště a jeho zařízení—jedná se o obydlené domy,

. zabezpečení denního úklidu společných částí domu včetně výtahu mokrou cestou a zajištění

denní likvidace a odvozu vybouraného materiálu,

. zabezpečení podmínek stanovených v dokladové části projektu (např. správců inženýrských sítí,

atd.),

o omezení prašnosti a hlučnosti při realizaci prací,

o odstranění škod vzniklých v důsledku činnosti zhotovitele v případě poškození majetku

objednatele nebo třetích osob, případně nahrazení újmy nejpozději do předání díla,

nedohodnou—Ii se strany jinak,

. uvedení prostor dotčených stavbou do původního stavu, včetně případného poškození

společných částí domu,

o provádění prací je možné pouze v pracovních dnech v pondělí až pátek v čase od 7:00 do 18:00

hodin.

0 při realizaci stavebních pracích zajistit maximální bezpečnost třetích osob včetně označení a

osvětlení prostoru staveniště a překážek v noci (např. zábrany, tabulky, atd.), omezení prašnosti

a omezení hlučnosti dle obecně závazné vyhlášky statutárního města Ostravy č.4/2012 o

zabezpečení veřejného pořádku omezením hluku, ve znění pozdějších předpisů,

odstranění škod vzniklých v důsledku činnosti zhotovitele v případě poškození majetku

objednatele nebo třetích osob, případně nahrazení újmy nejpozději do předání díla, nedohodou-

Ii se stranyjinak.

C) Pří převzetí díla:

. atesty použitých materiálů, prohlášení o shodě, záruční listy, provozní manuál, atd.,

o potvrzení o likvidaci odpadů včetně doložení příslušných dokladů, např. čestného prohlášení

o nakládání s odpady v souladu s platnou legislativou,

. veškeré doklady o zkouškách, revizích atd. dle platných norem a předpisů nutné k přejímce, vč.

soupisu odevzdaných dokumentů

o stavební deník v originále,

. dokumentaci skutečného provedení stavby

5.4 Zhotovitel je dále povinen při realizaci díla splnit zejména tyto podmínky:

. akce musí být zhotovitelem velmi dobře organizačně i technicky vedena a zajištěna, zejména

kvalita prací a časový postup včetně návazností a koordinace všech prací; zhotovitel je povinen

zajistit na stavbě stálý dozor odpovědné osoby (stavbyvedoucí, mistr, předák),

. v prostoru staveniště se nacházejí zařízení a plochy, které bude zhotovitel používat, stejně jako

odebírat elektrickou energii, vodu za dále stranami sjednanou paušální úplatu; ujednání této věty

před středníkem neplatí pouze tehdy, pokud zhotovitel písemně před zahájením prací sdělí

objednateli, že energie čerpat nebude. Oba účastníci se dohodli, že zhotovitel uhradí objednateli

za poskytování služeb, energiích uvedených v předchozí větě, zejména pak za spotřebovanou

elektrickou energii a vodu úplatu ve výši 0,5% z ceny díla (bez DPH) vyúčtovanou fakturou

objednatele vystavenou po skončení díla se splatností 14 dnů od doručení, plochy použité pro

zařízení staveniště nebudou znečišťovány a po ukončení stavby budou uvedeny do původního

stavu; po dobu akce budou zajišťovány bezpečné a čisté přístupové cesty,

. zhotovitel bude po celou dobu provádění díla udržovat pořádek na komunikačních trasách, kde

bez povolení nebude skladován materiál a suť,
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Smlouva o dilo — Oprava rozvodů ZTl v bytovém domě na ul. Vaškova 1449/19 v Moravské Ostravě "

. bourací práce budou prováděny tak, aby nebyl poškozen majetek objednatele, a v maximální

míře bude zhotovitelem zabránění šíření prachu do okolí místa stavby,

0 za bezpečnost osob a požární bezpečnost odpovídá zhotovitel, eventuální upřesnění podmínek

provedeni díla se uskuteční při předání staveniště nebo zápisem do stavebního deníku (vyjma

smluvních podmínek)

. zhotovitel je povinen po celou dobu provádění dila udržovat čistotu před domem 3 ve společných

částech domu.

Při provádění díla budou použity materiály první jakosti a standardní výrobky zaručující vlastnosti dle

ust. §156 zákona Č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění

pozdějších předpisů (dále také jako „stavební zákon"),

Zhotovitel prohlašuje, Že všechny výrobky použité při provádění dila specifikovaného v článku || této

smlouvy jsou bezpečnými výrobky v souladu s ust. zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích

na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu

nedbalosti, úmyslně nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných norem nebo

z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu od oznámení rozsahu a charakteru škod,

nejpozději do předáni díla, nedohodou—li se strany jinak, tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak

finančně nahradit.

Zhotovitel se zavazuje staveniště převzít do pěti dnů od zaslané výzvy k převzetí staveniště

objednatelem. O předání staveniště se strany zavazují pořídit zápis. Jestliže zhotovitel odmítne

staveniště převzít, je povinen to ihned zdůvodnit a tento důvod uvést v zápise o předání staveniště.

Staveništěm se pro účely této smlouvy rozumí místo, na němž se provádí dílo (stavba), včetně jeho

okolí v rozsahu potřebném pro přípravu a provádění stavebních, montážních prací a dalších prací

nezbytných pro provádění díla a uskladnění stavebnin. Zhotovitel je dále povinen zajistit bezpečný

vstup na staveniště a stejně tak i výstup z něj. Za provoz na staveništi odpovídá zhotovitel. Zhotovitel

odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi.

Zařízením staveniště se rozumí dočasné objekty, zařízení a jiné věci movité, které po dobu provádění

díla slouží provozním, sociálním, hygienickým a výrobním potřebám zhotovitele (nebo jeho pracovníků

či dalších osob využitých zhotovitelem při provádění díla) při plnění této smlouvy a jsou umístěny v

prostoru staveniště.

Zhotovitel může pověřit kprovádění díla jinou osobu, odpovídá však jakoby dílo prováděl sám.

Zhotovitel je povinen vpřípadě využití poddodavatelů dodržet poddodavatelské schéma obsažené

v nabídce v zadávacím řízení, příloha č. 6. V případě, že zhotovitel hodlá využít jiného poddodavatele,

než toho, který je uveden v poddodavatelském schématu, je povinen oznámit objednateli nástup

a zahájení prací dalšího poddodavatele minimálně tři dny předem, pokud se strany nedohodnou jinak.

Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele oproti poddodavatelskému schématu pouze po

předchozím schválení oprávněným zástupcem objednatele - vedoucím oddělení správy majetku nebo

jím pověřenou osobou. Změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval

v zadávacím řízení kvalifikaci, může zhotovitel provést pouze v případě, že nový poddodavatel splňuje

kvalifikaci v rozsahu, v jakém původní poddodavatel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení. 0 změně

poddodavatele není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.

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

vyplývající z povahy vlastních prací, zajišťuje na svém pracovišti zhotovitel v souladu s bezpečnostními

předpisy.
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Objednatel nebo jeho oprávněný zástupce je oprávněn po zhotoviteli požadovat, aby odvolal (nebo

sám vykáže ze stavby) jakoukoliv osobu zaměstnanou zhotovitelem na stavbě, která si počíná tak, že

to ohrožuje bezpečnost a zdraví její či jiných pracovníků na stavbě (to se týká i požívání alkoholických

či návykových látek, které snižují pracovní pozornost a povinnosti se při podezření podrobit

příslušnému testu).

Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zajistit minimalizaci vzniku odpadů, které nejsou

přímým důsledkem stavebních prací při plnění veřejné zakázky a dosažení maximální možné míry

materiálového využití veškerého odpadu vzniklého při plnění veřejné zakázky realizaci stavebních

prací v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů (dále

také jako „zákon o odpadech”), tedy nakládat s odpady v souladu s hierarchií odpadového

hospodářství. Bude—Ii zhotovitel odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti odstraňovat, je povinen

zajistit odvoz a likvidaci odpadů, včetně poplatku za uložení odpadu na skládku a to v souladu se

zákonem o odpadech.

Zhotovitel je povinen umožnit oprávněnému zástupci objednatele, jakož i technickému dozoru

objednatele po celou dobu realizace díla nepřetržitý přístup na staveniště a umožnit mu nepřetržitou

kontrolu realizace veškerých jednotlivých prací, vrámci které bude zejména sledovat, zda práce

zhotovitele jsou prováděny podle smluvených podmínek, technických norem a jiných právních norem

platných v době provádění dila. Na nedostatky zjištěné v průběhu praci zhotovitele neprodleně

upozorní zápisem do stavebního deníku a stanoví mu přiměřenou lhůtu pro jejich odstranění.

Zhotovitel bere na vědomí, že technický dozor objednatele nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním

propojená.

Dílo bude zhotovitelem předáno a objednatelem převzato v termínu vymezeném v čl. IV této smlouvy.

K převzetí díla je zhotovitel povinen objednateli předložit zejména doklady uvedené vodstavci 5.3

písm. C) tohoto článku smlouvy. Předložení těchto dokladů je součástí povinnosti zhotovitele provést

dílo dle této smlouvy. Nedoloží—Ii zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené

a schopné předání, nedohodnou-li se smluvní stranyjinak.

Povinnost zhotovitele provést dílo je splněna řádným dokončením sjednaného díla a prohlášením

zhotovitele v zápise o předání a převzetí, že dílo předává. Objednatel je povinen převzít pouze řádně

provedené dílo bez vad a nedodělků, vyjma ojedinělých drobných vad a nedodělků, které samy o sobě

ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla nebo jeho části funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání

podstatným způsobem neomezují. V případě, že objednatel převezme dílo vykazující drobné vady a

nedodélky, je zhotovitel povinen tyto drobné vady a nedodělky odstranit nejpozději do patnácti (15)

dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak. V případě prodlení

zhotovitele s odstraněním drobných vad a nedodělků o více než dvacet (20) dnů je objednatel

oprávněn odstranit tyto drobné vady a nedodélky sám nebo prostřednictvím třetí osoby a zhotovitel

je povinen nahradit objednateli veškeré náklady s tím spojené, zejména částku, kterou objednatel

zaplatí za tyto práce třetí osobě.

Předávací protokol obsahuje zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis případných

zjištěných drobných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních, případně lhůtách k jejich odstranění.

O odstranění drobných vad a nedodělků bude smluvními stranami sepsán zápis. Smluvní strany se

tímto dohodly na vyloučení aplikace ust. § 2605 odst. 2 občanského zákoníku.

Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště do 2 dnů od předání a převzetí díla. Pokud k odstranění vad a

nedodělků bude nezbytné použít některá ze zařízení použitých ke zhotovení dila, pak je zhotovitel
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povinen staveniště vyklidit do 2 dnů po odstranění těchto vad a nedodělků, nebude—li dohodnuto

vzájemnějinak.

Článek VI

Stavebm’ deník

6.1 Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, vést stavební deník v

souladu s ustanovením § 157 stavebního zákona zák. a přílohou č. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o

dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a zapisovat do něj veškeré skutečnosti rozhodné

pro plnění této smlouvy. Stavební deník bude na stavbě trvale přístupný.

6.2 Povinnost vést stavební deník končí odevzdáním a převzetím díla, které je bez vad a nedodělků.

Zhotovitel je povinen vést stavební deník, i když je již stavba převzata objednatelem, ale ještě jsou

zhotovitelem odstraňovány vady a nedodělky.

6.3 Zápisem do stavebního deníku nejsou dotčena ustanovení této smlouvy, ani jím nemohou být

měněna.

6.4 Během realizace stavby budou oddělovány průpisy jednotlivých listů stavebního deníku zástupcem

objednatele. Deník v originále bude předán objednateli po ukončení stavby. Kopie průpisů

jednotlivých listů stavebního deníku obdrží 1x zhotovitel zpět.

6.5 Do stavebního deníku je oprávněn provádět zápisy oprávněný zástupce objednatele a zhotovitele,

technický dozor objednatele, popř. dále osoba vykonávající autorský dozor projektanta nebo výkon

koordinátora BOZP.

Článek VII

Vady díla a záruka za jakost díla

7.1 Zhotovitel odpovídá za kvalitu, funkčnost a úplnost provedeného a objednateli předaného díla

a zaručuje se, Že bude provedeno vsouladu s podmínkami této smlouvy, a že jakost provedených

prací a dodávek bude odpovídat technickým normám a předpisům platným v České republice v době

jeho realizace. Nemá-li dílo požadované vlastnosti, má vadu.

7.2 Zhotovitel poskytuje objednateli na dílo dle této smlouvy záruku za jakost v délce trvání 60 měsíců.

Záruka na výrobky a zařízení, ke kterým budou dodány záruční listy, je stanovena dle záručních dob

příslušných výrobců, nejméně však 24 měsíců. Zhotovitel přejímá zárukou za jakost závazek, že

provedené dílo bude po záruční dobu způsobilé pro použití k obvyklému účelu a bez vad, a že si po

tuto dobu zachová smluvené vlastnosti.

7.3 Záruční doba začíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla. Záruční doba se prodlužuje o

dobu, po kterou bude trvat odstraňování vad zhotovitelem, pokud se smluvní strany nedohodnou

jinak.

7.4 Odpovědnost zhotovitele za vady se nevztahuje na vady způsobené nesprávným provozováním díla

objednatelem, jeho poškození živelnou událostí Či třetí osobou.

7.5 Jestliže se v záruční době vyskytnou na díle vady, je objednatel povinen tyto u zhotovitele písemně

reklamovat, a to bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Představují—li vady díla podstatné porušení

smlouvy, má objednatel právo (i) na odstranění vady opravou věci (ii) na přiměřenou slevu z ceny díla

(iii) na odstoupení od smlouvy. Představují-li vady díla nepodstatné porušení smlouvy má objednatel

práva jako pod body (i) a (ii) dle předešlé věty. Objednatel oznámí zhotoviteli, jakou variantu si pro

„000
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vyřešení jeho reklamace vybral, a to při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení

vady.

V případě, že objednatel zvolí pro vyřízení reklamace odstraněni vady, zavazuje se zhotovitel začít

s odstraňováním vad díla do tří (3) dnů od uplatnění reklamace objednatelem a vady odstranit v co

nejkratším možném termínu, pokud to charakter vady a podmínky dovolí, nejpozději však do třiceti

(30) dnů od oznámení vady, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak. Zhotovitel se

zavazuje, že objednatelem reklamované vady odstraní bez ohledu na to, zda zhotovitel takové vady

uzná či nikoli. Pokud se později ukáže, že objednatel nárokoval odstranění vad díla neoprávněně,

budou předmětné zhotovitelovy nároky vypořádány dodatečně dohodou smluvních stran.

V případě, že zhotovitel v uvedené lhůtě nezačne s odstraňováním vad díla nebo vady díla ve

stanovené lhůtě neodstraní, souhlasí zhotovitel s tím, že objednatel je oprávněn odstranit tyto vady

sám nebo prostřednictvím třetí osoby a zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady

s tím spojené, zejména částku, kterou objednatel zaplatí za tyto práce třetí osobě.

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

pracovníkům zhotovitele přístup do prostoru předaného díla. Oprávněný zástupce objednatele nebo

technický dozor objednatele po ukončení prací písemně potvrdí, že vady byly odstraněny.

Článek vm

Fakturace a platební podmínky

Zhotovitel vystaví daňový doklad (fakturu), jejíž nedílnou součástí bude objednatelem odsouhlasený

soupis provedených prací a dodávek, vč. zjišťovacího protokolu, ke kterému se faktura vztahuje.

Objednatel je povinen na základě zhotovitelem vystaveného daňového dokladu uhradit zhotoviteli

cenu za skutečně provedené práce.

Zdanitelné plnění bude uskutečněno kdatu předání a převzetí díla dle čl. IV. Ktomuto datu je

zhotovitel oprávněn vystavit daňový doklad a po jeho podpisu zástupcem objednatele zašle

zhotovitel daňový doklad objednateli. K faktuře je zhotovitel povinen přiložit zápis o předání a

převzetí díla. Daňový doklad musí být vystaven dle § 28 zákona o DPH do 15 dnů ode dne, kdy

vznikla povinnost přiznat daň, nebo přiznat uskutečnění plnění.

Faktura musí mít náležitostí daňového dokladu dle § 29 zákona o DPH, vždy však zejména:

a) označení faktury a její číslo s uvedením skutečností, zda se jedná o dílčí fakturaci nebo

konečnou,

b) název a sídlo objednatele a zhotovitele, přičemž jako sídlo bude uvedeno sídlo statutárního

města Ostravy, tzn., že daňový doklad bude vystaven takto:

Objednatel:

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8

729 30 Ostrava — Moravská Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: CZOO845451 (plátce DPH)

Příjemce (zasílací adresa):

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

náměstí Dr. E. Beneše 555/6

729 29 Ostrava — Moravská Ostrava

faktura bude doručována na adresu sídla městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, tj.
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náměstí Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava — Moravská Ostrava,

c) předmět díla a název zakázky,

či) číslo smlouvy a den jejího uzavření,

e) den vystavení faktury a lhůtu její splatností,

f) označení banky a číslo účtu, na který má být zaplaceno,

g) cenu za jednotku množství a případně další cenové ůdaje včetně zjišťovacího protokolu a

soupisu provedených prací potvrzeného objednatelem,

h) čísla i data vyhotovení soupisu provedených prací a zjišťovacích protokolů,

i) DIČ objednatele í zhotovitele,

j) označení textem „Uvedené plnění bude používáno k ekonomické činnosti —je aplikován režim

přenesené daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH,

k) číselný kód dle Klasifikace produkce (CZ—CPA 41-43) u stavebních nebo montážních prací.

Fakturu, která nemá požadované náležitosti, nebo kní nejsou připojeny stanovené doklady, není

objednatel povinen uhradit. Fakturu, která obsahuje nesprávné údaje, je objednatel oprávněn vrátit

ve lhůtě splatnosti a to doporučeným dopisem, kde uvede údaje, které považuje za nesprávné. Řádně

vrácenou fakturu je zhotovitel povinen opravit a doručit objednateli. Nová lhůta splatnosti začne

běžet dnem doručení opravené faktury.

Smluvní strany se dohodly, že splatnost faktury je do třiceti (30) dnů ode dne jejího doručení

objednateli. Pro placení jiných plateb dle této smlouvy (smluvní pokuty, úroky z prodlení, náhrada

škody, apod.) je stanovena stejná lhůta splatnosti.

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 č. 235/2004 Sb.,o dani z přidané hodnoty,

ve znění pozdějších předpisů. Zároveň se musíjednat 0 účet vedený v tuzemsku.

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

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

přímo na příslušný účet daného finančního úřadu, dle § 109 a zákona o DPH. Zaplacení částky ve výši

daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacení ceny bez DPH zhotoviteli bude považováno za

splnění závazku objednatele uhradit sjednanou cenu.

Článek IX

Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy

V případě porušení povinnosti zhotovitele dle této smlouvy, se smluvní strany dohodly, že zhotovitel

je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, a to v následujících případech a v následující výši:

- za každý i započatý den prodlení s provedením díla v termínu dle článku IV odst. 4.1 bod 4.1.1této

smlouvy ve výši 500,— Kč,

- za každý i započatý den prodlení s převzetím staveniště vtermínu sjednaném vtéto smlouvě dle

článku IV odst. 4.1 bod 4.1.2 ve výši 500,- Kč,

- za každý i započatý den prodlení s odstraněním drobných vad a nedodělků uvedených v Protokolu o

předání a převzetí díla v článku V odst. 5.18 této smlouvy ve výši 500,- Kč,

- za každý i započatý den prodlení s odstraněním vad reklamovaných objednatelem v záruční době

v termínech touto smlouvou dohodnutých v článku VII, odst. 7.6 této smlouvy ve výši 500,- Kč,

- za každý i započatý den prodlení s vyklizením staveniště dle článku V, odst. 5.20 této smlouvy ve výši

500,- Kč,

za každý zjištěný případ a započatý den prodlení sodstraněním nedostatku dle článku V odstavec

5.14 této smlouvy zapsaný do stavebního deníku zástupcem objednatele ve výši 500,- Kč.
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9.2 V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžitého závazku, je tato smluvní strana

povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení v zákonné výši počítaný z dlužné Částky za každý

i započatý den prodlení. Smluvní strany se dohodly, že vylučují aplikaci ust. § 1805 odst. 2 občanského

zákoníku.

9.3 Nedohodnou-li si strany něco jiného, zaplacením smluvních pokut dohodnutých v této smlouvě není

dotčena povinnost smluvní strany závazek splnit ani právo smluvní strany oprávněné ze smluvní

pokuty vedle smluvní pokuty požadovat i náhradu škody bez ohledu na sjednanou a případně též

uhrazenou smluvní pokutu.

9.4 Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn jednostranně započítat jakékoliv své i nesplatné

pohledávky včetně jejich příslušenství, které má vůči zhotoviteli dle této smlouvy proti pohledávce

zhotovitele na zaplacení ceny za dílo dle této smlouvy.

9.5 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit:

- je-li zhotovitel v prodlení s provedením díla vtermínu dle článku IV této smlouvy o více než

patnáct (15) dní,

— v případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a vady vzniklé vadným

prováděním neodstraní a nezačne dílo provádět řádným způsobem ani do patnácti (15) dnů ode

dne doručení upozornění objednatele,

- je—li zřejmé, že dílo nebude zhotovitelem provedeno nebo, že nebude provedeno včas, a to

zejména zdůvodu nedostatku financí, např. proto, že neplní své finanční závazky vůči svým

poddodavatelům či dodavatelům materiálu,

- v případě, že v insolvenčním řízení bude zjištěn úpadek zhotovitele nebo insolvenční návrh bude

zamítnut pro nedostatek majetku zhotovitele,

- v případě, že zhotovitel vstoupí do likvidace.

9.6 Odstoupení musí být písemné a musí být doručeno zhotoviteli. Účinky odstoupení nastávají dnem

jeho doručení zhotoviteli. Odstoupením nejsou dotčena práva objednatele týkající se záruky na

dokončenou část díla, lhůty pro odstranění reklamovaných vad a smluvní pokuta za jejich nedodržení.

9.7 Odstoupí—li objednatel od smlouvy, je povinen zaplatit zhotoviteli jen cenu přiměřeně sníženou.

Povinnost k náhradě škody vzniklé z důvodu prodlení zhotovitele a následného odstoupení

objednatele od smlouvy tím není dotčena. Do okamžiku účinnosti odstoupení od smlouvy je

objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokuty sjednané touto smlouvou.

Článek X

Další ujednání

10.1 Vlastníkem díla dle této smlouvy je od počátku jeho provádění objednatel s výjimkou zařízení

staveniště v rozsahu nezbytném pro účely zhotovitele a věcí potřebných k realizaci díla, které vnesl na

staveniště zhotovitel včetně stavebních strojů a jiných mechanismů. Nositelem nebezpečí škod na nich

vzniklých nebo jimi vyvolaných do doby, kdy se stanou zpracováním nebo zabudováním nedílnou

součástí díla, je zhotovitel. V případě poškození zhotovitelem již zabudovaných částí je zhotovitel

povinen tyto poškozené části uvést do původního stavu na vlastní náklad.

10.2 Nebezpečí škody díla přechází na objednatele protokolárním předáním a převzetím díla.

10.3 Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištěn pro případ škody
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10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

způsobené objednateli nebo třetím osobám v důsledku výkonu své činnosti, a to s limitem pojistného

plnění v minimální výši 1.000.000,00 Kč. Tuto skutečnost zhotovitel stvrdil svým podpisem v čestném

prohlášení vzadávacím řízení. V případě, že objednateli nebo třetím osobám vznikne při činnosti

prováděné zhotovitelem škoda, která nebude kryta pojištěním, je zhotovitel povinen tuto újmu

uhradit z vlastních prostředků.

V případě zániku závazku před řádným provedením díla je zhotovitel povinen předat objednateli

nedokončené dílo, nebo jeho část bez zbytečného odkladu poté, co k tomu bude objednatelem

vyzván.

Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na realizaci zadávacího

řízení v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek.

Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou zajistit

dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba,

doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění

pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči

všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny

zhotovitelem či jeho poddodavateli). Zhotovitel se také zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na

plnění zakázky podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho

poddodavateli), jsou vedeny v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají

příslušná povolení k pobytu v ČR. Zhotovitel je dále povinen zajistit, že všechny osoby, které se na

plnění zakázky podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho

poddodavateli) budou proškoleny z problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními ochrannými

pracovními prostředky dle platné a účinné legislativy.

Zhotovitel je povinen oznámit objednateli, že vůči němu či jeho poddodavateli bylo orgánem veřejné

moci (zejména Státním úřadem inspekce práce Či oblastními inspektoráty, Krajskou hygienickou stanicí

apod.) zahájeno řízení pro porušení právních předpisů, jichž se dotýká ujednání v bodě 10.6 tohoto

článku smlouvy, a k němuž došlo při plnění zakázky nebo v souvislosti s ním, a to nejpozději do 10 dnů

od doručení oznámení o zahájení řízení. Součástí oznámení zhotovitele bude též informace o datu

doručení oznámení o zahájení řízení.

Zhotovitel je povinen předat objednateli kopii pravomocného rozhodnutí, jímž se řízení ve věci dle

předchozího odstavce tohoto článku končí, a to nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy rozhodnutí nabude

právní moci. Současně s kopií pravomocného rozhodnutí zhotovitel poskytne objednateli informací o

datu nabytí právní moci rozhodnutí.

V případě, že zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného dle bodu 10.7 tohoto

článku smlouvy pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či jiného obdobného protiprávního

jednání, je zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně

informovat objednatele, a to v přiměřené lhůtě stanovené po dohodě s objednatelem.

10.10 Vzhledem k tomu, že se objednatel v zadávacích podmínkách hlásí k společensky odpovědnému

10.11
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zadávání veřejných zakázek, je jako ekologicky šetrné řešení v tomto případě zvolena také

minimalizace vzniku odpadů, které nejsou přímým důsledkem stavebních prací při plnění veřejné

zakázky, kdy zhotovitel se k tomuto přístupu podpisem této smlouvy zavazuje.

Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel nebo jeho poddodavatel bude

orgánem veřejné moci uznán pravomocně vinným ze spáchání přestupku či jiného obdobného

protiprávního jednání, v řízení dle bodu 10.7 této smlouvy.
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Článek XI

Závěrečná ujednání

Smluvní strany si tímto v souladu s § 548 občanského zákoníku sjednávají odkládací podmínku nabytí

účinnosti této smlouvy. Tato smlouva nabývá účinnosti pouze v případě, že budou splněny následující

podmínky:

1. tato smlouva je uveřejněna v registru smluv,

2. je zajištěno financování plnění dle této smlouvy, tzn. jsou schváleny finanční prostředky v rozpočtu

statutárního města Ostravy, městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz v plné výši.

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem, kdy jsou splněny všechny výše uvedené podmínky. O splnění

všech podmínek bude objednatel (osoba oprávněná jej zastupovat ve věcech technických) zhotovitele

informovat bez zbytečného odkladu.

Tato smlouva může být měněna, nebo zrušena jen písemnou formou po dohodě oprávněných

zástupců smluvních stran, a to vzestupně číslovanými dodatky uzavřenými v listinné podobě.

Bez předchozího písemného souhlasu objednatele není zhotovitel oprávněn postoupit své pohledávky

za objednatelem třetí osobě. Zhotovitel je rovněž povinen objednateli bez zbytečného odkladu

oznámit veškeré skutečnosti, které mohou mít vliv na jeho plnění dle této smlouvy (zejména přeměnu

společnosti, vstup do likvidace, prohlášení konkurzu, apod.)

Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní

stranou, nezpřístupni třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace

kjiným účelům, než k plnění podminek této smlouvy. Tímto ujednáním není dotčena povinnost

objednatele poskytovat informace vsouladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k

informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel zároveň bere na vědomí, že tato smlouva včetně

jejich příloh bude zveřejněna na webových stránkách objednatele.

Ukáže-li se některé z ustanoveni této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na

ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 občanského zákoníku.

Tato smlouva a zadávací dokumentace obsahuji úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech

náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě a vzadávací dokumentaci ujednat, a které

považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev strany učiněný před jednáním o této

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

rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá jakýkoliv závazek žádné ze stran.

Smluvní strany berou na vědomí, Že na tuto smlouvu se na základě zákona č. 340/2015 Sb.,

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

(zákon o registru smluv) vztahuje povinnost zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že

tuto smlouvu zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel. Objednatel informuje zhotovitele

o skutečnosti, že byla tato smlouva uveřejněna v registru smluv, a to bez zbytečného odkladu od jejího

uveřejnění. Tato smlouva nabývá Účinnosti dnem uveřejnění smlouvy v registru smluv. Smluvní strany

berou na vědomí, že předání informace dle věty třetí tohoto odstavce nemá vliv na nabytí účinnosti

této smlouvy.

Tato smlouva je sepsána ve třech (3) vyhotoveních, v nichž není nic škrtáno, přepisováno ani

dopisováno, a z nichž každý má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno a objednatel dvě

vyhotovení.
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11.9 Na důkaz vážne, svobodně a shodné vůle obou smluvních stran připojují oprávnění zástupci smluvních

stran své vlastnoruční podpisy.

11.10 O uzavření této smlouvy rozhodla Rada městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz usnesením

číslo 3464/RMOb1822/54/21 ze dne 29. 09. 2021, kterým současně zmocnila místostarostu Ing.

Davida Witosze k podpisu smlouvy o dílo.

Příloha č. 1 Kalkulace nákladů — výkaz výměr— Vaškova 19

Příloha č. 2 Seznam kontaktů zhotovitele

Příloha č. 3 Čestné prohlášení o využití poddodavatelů a k sociálně odpovědnému plnění veřejné zakázky

Za objednatele Za zhotovitele

' 1 »—

V Ostravě, dne -— ] ,:Ú. 212] V Ostravě, dne ' i ' :Ú, 20“

   

 

Ing. David Witosz
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Položkový rozpočet
  

 
Zakázka: OPRAVA ROZVODÚ ZTI NA UL. VAŠKOVA 1449/19 MOR.OST

 

Objednatel: Statutární město Ostrava
IČ: 00845451

Prokešovo náměstí 1803/8
DlČ: C200845451

70200 Ostrava-Moravské Ostrava

Zhotoviizef: Zde.:ěk Hybner  IČ: 15495809

 

 

 

  

 

 

 
 

  

    

 

  

 

  

  

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Vypracoval:

Rozpis ceny __

Celkem
HSV

667 118,10

Psv

1415 531,90

MON

0,00

Vedlejší néE-ziady
!

0,00

Ostatní náklady

0,00

Celkem

2 082 650,00

Rekapitulace dani

l

Základ pre :m'ženou DPH 1 15 %
2 082 650,00 CZK

Snížená DPL—i
15 %

312 397,50 CZK
Základ pro základní DPH ; 21 93

0,00 CZK

Základní DPi—l
! 21 %

0,00 CZK
Zaokroumeni

0,00 CZK

Cena celkem s DPH
2 395 047,50 CZK

v Ostravě
dne

16.08.2021\—  
 

 

 

Za objednatele   

Zpracováno programem RTS Stavitel +, © RTS, a.s.
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Rekajc-štizšace olížíz

 

 

     

Číslo Název Typ dílu Celkem

713 vlzolace tepelné PSV 92 148,90

721 Vnitřní Kanalazace PSV 456 044,40

722 iVnitfm‘ vodovod PSV 697 418,70

725 ŠZařizovací předměty PSV 169 919,90

723-1 éPomocné sian/ebn! práce HSV 645 310,50

999 Ž(D.?taiíní HSV 21 807,80

Cena celkem 2 082 650,00  
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Výkaz výměr
 

OPRAVA ROZVODÚ ZTI NA UL. VAŠKOVA 1449/19 MOR.OSTRAVA A PŘÍVOZ

 

 

 

 

 

   

 

 

 
   

  

   

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 7'3 jizolace tepelné 92 148,90

1 7137.00841ROC (Odstranění izolace potrubí m2 115,00000 39,30 4 519.50

2 713461111R00 íizolace potrubí SV, TV. CIR m 1 133.00000 54,40 61 635.20

3 28377115 1 ilzolace potrubí lVlirelon PRO 40x20 mm m 28,00000 43,40 1 215,20

Šedočerna

4j2€"771 ‘7 0 izolace potrubí Mirelon PRO 35x20 mm m 20.00000 38,70 774,00

| , _ . .

,sedoceina

SĚZC „77109 3 izolace potrubí Mirelon PRO 25x20 mm m 144.00000 33,10 4 766,40

! „sedocerna

628; I 03.2 ;::/_oiace potrubí íVlirelon PRO 20x20 mm m 302.00000 28,60 8 637,20

? ,šedočerna

71283771181 ‘lzolace potrubí Mirelon PRO 63x9 mm m 9,00000 26,00 234,00

! šedočerné

BÍZW 116 .:;alace potrubí Mirelon PRO 50x9 mm m 18.00000 22.60 406,80

! „teorie.—arím

9i285 '7112 6 , zolac potrubí Mírelon PRO 40x9 mm m 47.00000 16.00 752.00

' šedočerné

10í23„ 7114 . ace potrubí Mirelon PRO 35x9 mm m 28.00000 13,00 364,00

_ řáedočema

111283 7108 izolace potrubí Mírelon PRO 25x9 mm m 145.00000 10.70 1 551,50

i sedocerría

121281 7108 „231303 potrubí Mírelon PRO 20x9 mm m 392.00000 10,90 4 272,80

: sartori., ' na

133570950201R00 .‘opiatek za skládku t 0.60000 1 241.40 744,80

1419’ '.1 .1ROO Dovoz vybour. hmot na skládku do 1 km t 0,60000 210,50 126,30

155979081121R00 . 33101a1e1< k odvozu za každý další 1 km t 18.00000 9.20 165.60

16993713203R00 i.ií'esuzí nmot pro izolace tepelné, výšky do % 901,65300 2,20 1 983,60

3 2 n

í'Jnitřní kanalizace 456 044,40

Demontáž potrubí kanalizace do DN 100 m 472,00000 65,80 31 057.60

„. _íkvidace osinkooementových trub dle m 219.00000 293,60 64 298,40

i Eleoislatívv

1972176113200 EPotrubí HT odpadní svisle D 110 >< 2,7 mm m 126.00000 532.60 67107.60

20:71 176114RCQ _Potrupí HT odpadní svisle D 75 x 1,9 mm m 93.00000 436.20 40 566,60

21 («2"176105R00 Potrubí HT připojovací D110 m 26.00000 574,50 14 937.00

221 6104R00 Potrubí HT připojovací D 75 m 69.00000 455,40 31 422,60

23‘721'17'6103R00 Potrubí HT připojovací D 50 m 42.00000 403.40 16 942.80

241721 176102R00 .Potrubi HT připojovací D 40 m 116.00000 364,90 42 328.40

25L771‘170909R0C ':Šístící ms HT D 110 kus 9.00000 281,00 2 529.00

267:1 ]“QGOQRC'. ;Qistící ms HT D 75 kus 5,00000 212.20 1 061,00

2712;: 5483A FI-řechcdka na PP HT D 110mm vč, těsnění kus 9,00000 121.60 1 094.40

2812861548371 {Frechooka na PP HT D 75mm vč. těsnění kus 5,00000 62,90 314,50

29Í7z' 'S4109RCC _X/yvedení odpadních Výpustek D 110 kus 21.00000 113,80 2 389,80

- ' "' Idy/vedení odpadních Výpustek D 50 kus 21 ,00000 76,50 1 606,50

' " ';.fveo'ení odpadních Výpustek D 40 x 1.8 kus 63.00000 69.00 4 347,00

Práce spojené s výměnou větracího potrubí kus 14.00000 716.40 10 029.60

Šríiavice ventilační přívětrávací HL900, kus 14,00000 1 077,80 15 089,20

'ívzd.išňovaci ventil HLQOO. D 75 mm

't ročištění ležaté kanalizace ' kpl 1.00000 4 193.80 4 193,80

F.“opOjení se stávajícím potrubím kpl 14,00000 716,30 10 028,20

Zkouška těsnosti kanalizace do DN 125 m 472,00000 21,70 10 242,40

Uchycení potrubí kus 350,00000 67,10 23 485,00

‘JJitFn-f kanalizace, příplatek za ztížené hod 84.00000 439,50 36 918.00

;gra'ce rm orovozu

:Přesun vybouraných hmot — kanalizace, H 1 3.20000 1 989,90 6 367.70

"i? - 24 m

Poplatek za skládku azbestocementové t 3.20000 2 465,90 7 890.90

,vvrobkv

_ _ i. Odvoz vybOUf. hmot na skládku do 1 km t 3.20000 210,50 673,60

;"9081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 96.00000 9.20 883,20

 

     



 

   

 

  

    

 

  

  

  

  

    

 

  

  

  
  

  
  

  

  

   

1 4319982120 R03 šPřesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do % 4 47804800 1,84 8 239,60

114 m

!Dílí I722 .‘mitfn‘: vodovod 697 418,70

44l722'70801R00 g\/ypuštěni soustavy m 1 133.00000 18,40 20 847.20

451722 90901 R00 1LJzavfeni/oteviem' vodovodniho potrubí při kus 20.00000 72.60 1 452.00

4617 '7. 70801R00 'oířžerrítaíěízaž stávajících rozvodu vody vč. hod 100,00000 18,40 1 840,00

* rÍŠÝŠžáz potrubí ocelových závitovych do m 1 03100000 61 .10 62 994,10

„\N „(

'Denígnra'ž potrubí ocelových závitových DN m 102.00000 84,50 8 619,00

Como ítaž vodoměru závitových G 1/2 kus 42,00000 21,90 919,80

H,"íontáž voooměru závitovéno jdnovt. G1/2" kus 42,00000 68,90 2 893,80

?:trubí z PPR Instaplast, D 63x8.6 mm, m 9.00000 863,90 7 775,10

'cwom 1PP

“ rub? z PPR ínstaplast D 50/6,9 mm, m 18.00000 676,90 12 184,20

rozvor,—\: “í PP

53; / >) HZSMRCO Potrubí z PPR lnstaplast D 40/5,5 mm, m 19.00000 498,20 9 465,80

„rozvocv 'iPP

! 54 /_; 23’ em; F'oírusí :; PPR lnstapíast, D 40x5,5 mm. m 56.00000 498,20 27 899,20

_ :, zedwnom.

55732 "23133130 Patro—.! : PPR lnstaplast, D 32/4,4 mm, 1 m | 48,00000 420,20 20169.60

t.; zeti vvoom.

i l 0001:. PPR lnstaplast, D 25/3,5 mm, 1 m | 289000001 354,801 102 537,20

l , \UC zac vvnom

5717212230200 Potrubí z PPR lnstaplast D 20/2,8 mm, 1 m 1 694000001 291,901 202 578,60

' ]:: zao milnom

«a K 247, pro výtokový ventil G 1/2 kus 43.00000 155,90 6 703,70

, „ („Na K 247. pro baterií G 1/2 pár 63.00000 310,50 19 561,50

]. s;;a tlaku potrubí do DN 50 m 1 133.00000 49,20 55 743,60

roomol? a dezinfekce vodovodpotrubí DN m 1 133.00000 39,30 44 526,90

Napojení na száv. rozvody kpl 18,00000 546,90 9 844,20

' iontáž vodovodních armatur,1závít, G 1/2 kus 1.00000 39,20 39,20

montér vooovodních armatur.1závít, G 3/4 kus 1,00000 52,80 52.80

,.uontsž :ooovodních armatur 22ávity, G 1/2 kus 5,00000 75,20 376,00

Ci vodovodních armatur 22ávity, G 3/4 kus 43,00000 93,60 4 024,80

‘é‘vionta'z vodovodních armatur Zzávity, G 1 kus 1,00000 120,90 120,90

montáž vodovodních armatur 22ávíty, G 2 kus 2,00000 189,00 378,00

.<,011001y plnící a vypouštěcí DN 15 kus 1.00000 201,30 201,30

:íoitouzy plnicí a vypouštěcí DN 20 kus 1,00000 270,10 270,10

: "AF. ‘00! ’15 s vyp, kus 5.00000 2 055.00 10 275,00

_. . ? who... kulový 3/4" voda páka kus 43,00000 229,80 9 881,40

23 \: '. 000.11.01014‘: 5/4" voda páka kus 1.00000 518,40 518,40

523/13 “Zpětný ventil 2" kus 1.00000 702,00 702,00

529.145 zdem,! ventil 2" voda kus 1.00000 702,00 702,00

.,:rtycen potrubí - rozšíření stávajícího kpl 1.00000 712,90 712,90

h'fíšt í vodovod , příplatek za ztížené práce hod 8400000 439,50 36 918,00

x 1 ;: oro-vozu

I 78: "019-33- Poplatek za skládku t 3.45000 1 241,40 4 282,80

79% 11112200 Šíůc'voz \'yoour. hmot na skládku do 1 km t 3,45000 210,50 726,20

0 21RCO 'Příplaíel: k odvozu za každý další 1 km t 104,00000 9,20 956,80

" 2203.900 sm Eímot pro vnitřní vodovod, výšky do % 6 896,94100 1,12 7 724,60

, rn

Zařizovací předměty 169 919,90

decntování a zpětná montáž klozetu kus 21 „00000 681,10 14 303,10

“ , jemontaž a zpětmontáž umyvadla bez kus 21,00000 503,30 10 569.30

, far—Cink armatur

'T'LŠLÍ'ŽDQOSRGZ 'Ddrncntování a zpětná montáž sprchového kpl 18,00000 2 180,80 39 254,40

g 'uouru vé. utěsnění

8577572090820? Cdn'ior-tování a zpětná montáž kuch. linky, kpl 21.00000 738,10 15 500,10

s:

ování a zpětná montáž pračky kpl 21.00000 251.60 5 283.60

,L0111011twa‘ni a zpětná montáž vany, vč. kpl 3.00000 1 435,10 4 305,30

86 „ s o GRID pračkového ventilu , vč. dodávky kus 22,00000 301,10 6 624,20  
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8917”: 320924 C2C1 fSemcv‘téZ a zpětné montáž baterie kus 63.00000 178.20 11 226,60

; umvvadlo. dřez. soroha vana

9 „23 uzávěrek zápachových kus 84,00000 13,40 1 125,60

91 ,.,Lzave'áa zapachova' umyvadlová D 40 kus 21 „00000 250,80 5 266.80

92. ‘Sfon :Fazový D 40 kus 21.00000 294,40 6182.40

93' í jjdžok vanový , odpad D 50 mm kus 3.00000 447,90 1 343.70

9-4; „_ Cr'rok srrchový kout . odpad D 50 mm kus 18.00000 645,00 11 610,00

95, Janome prace - bytové jednotky hod 84.00000 439,50 36 918.00
I

96-200 __ Lam J , '—‘ "mot oro zařizovací předměty, % 1 695,13100 0,24 406,80

* 24 m

4 stavební práce
645 310,50

',samr obezdéní stav, stoupaček kanal. v WW 14.00000 2 348,50 32 879,00

* PP „„ zoětné zazciém'

98% 7‘2- 2 onažem' stáv. rozvodu vody v 1.PP, vč. kpl 5,00000 1 845,30 9 226,50

; ' . „L:ného zazdéní

' 91-1 o ", fpmwrné Síavební prace mimo bytové kpl 1,00000 20 969,80 20 969,80

guns-1‘ :,

z 100 P, immune Stavební práce v bytových ] kpl l 21 ,oooool 20 685.30 434 391,30
1 Lama f=

;

Í

Í

!

fis/diana Dovlakcvá z PVC pasu, soklik, m2 197,00000 389,20 76 672,40

na,/,a 33402911 oodfahovina ve soecifikací

_ :adlaha povlaková z PVC, pásu - dodávka m2 197,00000 318,70 62 783,90

Psmocné stavební práce - ostatní kp! 1,00000 8 387,60 8 387,60

_ijszamí
21 807,60

Doprava
% 2,00000 2 516,27 5 032,50

”RN
% 2,00000 8 387.55 16 775,10
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Statutární město Ostrava

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

úřad městského obvodu

Seznam kontaktů zhotovitele:

 

Kontaktní osoba

 

Funkce

 

Telefon

 

Elektronická adresa
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Statutární město Ostrava gum; , ;:j ;;,3,

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

úřad městského obvodu

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ o VYUŽITÍ PODDODAVATELÚ

A

K SOCIÁLNĚ ODPOVĚDNÉMU PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Název veřejné zakázky:

„Oprava rozvodů ZTI v bytových domech na ul. Hornopolní

595/26 a Vaškova 1449/19 v Moravské Ostravě a Přívoze“

zadávanájako zakázka malého rozsahu v souladu s ust. §§ 27, 31 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání

veřejných zakázek (dále jen ..zákon")

Zadavatel veřeiné zakázkv:

Název: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a

Přívoz

Sídlo: nám. Dr. E. Beneše 555/6. 729 29 Ostrava

IČ: 00845451

Dodavatel:

Název: Zdeněk Hybner

Sídlo:

IČ:

Zastoupeny:

 

[. Dodavatel tímto

prohlašuje, že nehodlá využít k plnění veřejné zakázky poddodavatele

ll. Dodavatel tímto

čestně prohlašuje, že, bude—li s nim uzavřena smlouva na veřejnou zakázku, zajistí po celou dobu

plnění veřejné zakázky

a) plnění veškerých povinností vyplývající z právních předpisů České republiky, zejména pak

z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při

práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností

zajistí dodavatel i u svých poddodavatclů,

 

A PŘívoz
WWWJT] oa D.CZ
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Statutární město Ostrava 1 '

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

úřad městského obvodu

 

b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavatelí srovnatelných s podmínkami

sjednanýmí ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky

záruční doby, je-li záruční doba smlouvou na plnění veřejné zakázky stanovena; uvedené smluvní

podmínky se považují za srovnatelné, bude—li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná

se smlouvou na veřejnou zakázku nebo výhodnější pro poddodavatclc.

7 .‘U. 2021

v ........ '...Íf.... dne ............ 2021

 
  
g:. )L

MORAVSKÁ OSTRAVA

A PŘÍVOZ
www.moap.cz


