
MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Příloha č. 3

Smlouva o dílo
uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:
se sídlem:
Zastoupený:
IČO:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Obec Naloučany
NalouČany 29, 675 71 Naloučany
Antonínem Havlíčkem, starostou
00378208
ČSOB
282262059/0300

Zhotovitel: Dušan Hort
Se sídlem KSokolovně 187, 675 73 Rapotice
Zastoupený
IČO: 41549015
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 6972050237/0100
Ke smluvnímu jednání je oprávněn:
K technickému jednání je oprávněn:
Telefon:
E-mail:

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1. Smlouvou o dílo se zhotovitel (zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění
veřejné zakázky nebo zakázky) zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro
objednatele (objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky
nebo zakázky) dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu. Předmětem této
smlouvy je provedení díla ,,Prodloužení místní komunikace pod Kulturním domem
v obci Naloučany".

2.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s položkovým rozpočtem
rozpočet je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb,
zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací,
služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství) a
dokumentací (příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná
stanoveném jiným právním předpisem - vyhláškou Č. 169/2016 Sb.),
přílohami této smlouvy.

(položkový
v němž jsou

dodávek a
příslušnou
v rozsahu

které jsou

2.3. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně
záruku v plném rozsahu. Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na



plnění veřejné zakázky nebo zakázky. Podzhotovitele odsouhlasí objednatel dle bodu
7.10. této smlouvy.

2.4. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s 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 nezbytné.

2.5. Předmět plnění bude proveden s náležitou odbornou péčí v rozsahu stanoveném touto
smlouvou o dílo. Zhotovitel je povinen dodržet příslušné technické a technologické
normy a předpisy, vztahující se k prováděnému dílu. Dílo musí být provedeno tak, aby
nemělo nedostatky, které by snižovaly jeho fúnkčnost nebo by bránily v užívání díla k
účelu, k němuž je dílo určeno. Objednatel se zavazuje, Že nejpozději ke dni předání a
převzetí stanoviště předá zhotoviteli příslušnou dokumentaci dle vyhlášky č. 169/2016
Sb. a zhotovitel se zavazuje tuto dokumentaci převzít. Objednatel je odpovědný za
správnost a úplnost předané příslušné dokumentace.

III. TERMÍNY PLNĚNÍ

3.1. Zahájení stavebních prací: do 5 pracovních dnů od předání staveniště.
Termín předání staveniště: do 5 dnů od písemné výzvy objednatele (předpokládaný
termín 06-07/2022).
Termín dokončení stavebních prací: do 120 dnů od předání staveniště.

3.2. Zhotovitel bude v realizaci díla postupovat dle pokynů objednatele. Podrobnosti budou
sjednány v zápisu o předání staveniště.

3.3. Obě smluvní strany se dohodly, že v případě víceprací v rozsahu do 10 % sjednané ceny
díla nebudou mít vliv na termín dokončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu
dle této smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak.

3.4. Prodlení zhotovitele se splněním termínu řádného dokončení díla delší než 30 dnů se
považuje za podstatné porušení této smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení
zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně objednatele.

IV. CENA DÍLA

4.1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu ČI. Il této smlouvy je stanovena dle
nabídky zhotovitele ve výběrovém řízení.

4.2. Rekapitulace nákladů tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

4.3. Cena za zhotovení díla činí 2 426 957,70. KČ bez DPH.

509661,12 Kč DPH

2 936 618, 82 KČ včetně DPH

Objednané stavební práce nespadají do režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e
zákona 235/2004 Sb. v platném znění.

4.4. Cena uvedená v bodě 4.3. je maximální. Pokud se sníží množství odvedené práce nebo
dodaného materiálu oproti zadanému objemu prací a dodávek, sníží se cena díla o cenu



prací, jež nebyly provedeny, nebo o cenu materiálu, který nebyl dodán. Snížení ceny díla
bude oceněno jednotkovými nabídkovými cenami uvedenými v příloze č. 1 této smlouvy.

4.5. Ve smlouvě si objednatel vyhrazuje právo na změnu rozsahu předmětu plnění a
zhotovitel se zavazuje na tuto změnu přistoupit. V případě, že z důvodu, které objednatel
nemohl ovlivnit ani předvídat, bude nutné změnit rozsah předmětu plnění, se účastníci
zavazují uzavřít dodatek k této smlouvě, kde bude uvedena nová cena vypracovaná v
jednotkových cenách shodných s jednotkovými cenami, uvedenými v nabídce. Návrh
dodatku ke smlouvě předloží zhotovitel.

4.6. Plnění provedená nad rámec předmětu díla /čl.ll/ budou smluvními stranami
posuzována jako vícepráce. Tato plnění, zaznamenaná a oběma smluvními stranami
předem odsouhlasená ve stavební deníku stavby, nebo na samostatné příloze, budou
následně oceněna jednotkovými nabídkovými cenami podle přílohy Č.1. V případě, že
nebudou uvedena v jednotkových nabídkových cenách, budou oceňována souhrnnými
cenami stavebních prací příslušných stavebních objektů, a to na základě ,,Katalogů
směrných cen stavebních prací" aktualizovaných na základě cenových zpráv souhrnnými
propočtovými indexy /příloha B cenových zpráv/ platnými v době jejich realizace. výše
uvedené katalogy, jejich aktualizace /cenové zprávy/ vydává Urs Praha, a.s., Praha 10,
Pražská 18.

4.7. Veškeré vícepráce, méně práce, změny, doplňky nebo rozšíření, které jsou realizovány
v souladu s touto smlouvou s ustanovením této smlouvy musí být vždy před realizací
písemně odsouhlaseny objednatelem včetně jejich ocenění. Pokud zhotovitel provede
některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo
odmítnout jejich úhradu. Takto oceněné vícepráce budou fakturovány po uzavření
příslušného dodatku. Sjednání změny ceny díla musí být v souladu s platnými právními
předpisy, nabídkou a zadávací dokumentací.

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1. Na základě dohody mezi objednatelem a zhotovitelem bude smluvní cena uhrazena na
základě faktur, které budou vystaveny průběžně jedenkrát měsíčně, přičemž datem
zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Závěrečná faktura bude
vystavena po předání a převzetí díla a po odstranění všech případných vad a nedodělků,
uvedených v předávacím protokolu. Splatnost faktur je 30 dnů ode dne doručení faktury.
Objednatel si vyhrazuje právo k prodloužení splatnosti faktur z důvodu administrace a
pozdržení plateb ze strany poskytovatele dotace. Nedílnou součástí faktur musí být
soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu jsou faktury pro úČely této smlouvy
neplatné.

5.3. Uhrazením faktury se rozumí okamžik odepsání fakturované Částky z úČtu objednatele ve
prospěch účtu zhotovitele.

5.4. Faktura bude obsahovat zejména tyto údaje:
· obchodní jméno, DIČ, IČ objednatele,
· označení a číslo faktury,
· číslo a název projektu
· číslo smlouvy,
· den vystavení faktury, den zdanitelného plnění a den splatnosti,
· označení peněžního ústavu a číslo úČtu, na který se má platit,
· cenu díla (fakturovanou částku), bez DPH s DPH a včetně DPH.
· název stavby: ,,Prodloužení místní komunikace v obci Naloučany".
· razítko a podpis oprávněné osoby



· Přílohu-soupis provedených prací a dodávek potvrzený technickým
dozorem investora.

Bez kteréhokoliv z uvedených údajů je faktura pro účely této smlouvy neplatná a bude
vrácena k přepracování.

5.5. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, je
objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně
k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede
opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury přestává běžet původní
lhůta splatnosti. Ode dne doručení nově vyhotovené faktury běží nová lhůta splatnosti.

5.6. Číslo účtu zhotovitele uvedené na faktuře se musí shodovat s číslem účtu uvedeným
v registru plátců DPH Ministerstva financí. Pokud je zhotovitel k datu úhradu faktury
veden v registru plátců DPH jako nespolehlivý plátce, pak DPH bude odvedeno v souladu
s platnou legislativou.

5.7. Zhotovitel je povinen po předání a převzetí stavby a po odstranění všech případných vad
a nedodělků, uvedených v předávacím protokolu předložit objednateli soupis
provedených prací podle jednotkových cen z nabídky zhotovitele, které technický dozor
investora odsouhlasí z hlediska objemů a cen fakturovaných položek. Bez
odsouhlaseného soupisu provedených prací je faktura neplatná.

5.8. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu
provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo
k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem
odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu Část faktury, se kterou souhlasí.
Na zbývající části faktury nemůže zhotovitel uplatňovat Žádné majetkové sankce.

5.9. Faktura musí obsahovat veškeré nároky zhotovitele s tím, že budou samostatně
odděleny platby za práce sjednané dle této smlouvy a za případné vícepráce či méně
práce.

5.10. V případě, že objednateli vznikne z ujednání této smlouvy nárok na smluvní pokutu, je
objednatel oprávněn odečíst tuto částku z kterékoliv faktury zhotovitele.

5.11. Strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo úČtu uvedené zhotovitelem ve
faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o
číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH.
Zároveň se musí jednat o účet vedený v tuzemsku.

5.12. 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 § 109a
zákona o DPH. Zaplacením částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele a
zaplacením ceny bez DPH zhotoviteli je splněn závazek objednatele uhradit sjednanou
cenu.

VI. STAVENIŠTĚ

6.1. Staveniště bude zhotoviteli předáno do 5 dnů od písemné výzvy objednatele
(předpokládaný termín 06-07/2022).



6.2. O převzetí staveniště je povinností oprávněných zástupců obou stran sepsat zápis
(protokol) o předání a převzetí staveniště.

6.3. Nejpozději do 5 pracovních dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen
vyklidit staveniště.

6.4. K datu předání staveniště objednatel předá zhotoviteli příslušné doklady k provedení
díla.

6.5. Zhotovitel zajistí oplocení vyhrazeného prostoru pro sklad materiálu a suti tak, aby se
zamezilo prostupu nepovolaných třetích osob na staveniště. Náklady s tím spojené hradí
zhotovitel.

VII. PODMÍNKY PROVEDENÍ DÍLA

7.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.

7.2. Objednatel je povinen řádně a vČas provedené dílo převzít.

7.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele min. 2 dny předem ke kontrole a prověření
prací, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými.
Nedostaví-li se objednatel v této lhůtě k převzetí uvedených prací, má se za to, že
objednatel uvedené práce přejímá. Nevyzve-li zhotovitel zápisem ve stavebním deníku
objednatele ke kontrole shora uvedených prací, je povinen na žádost objednatele odkrýt
práce, které byly zakryty, a to na svůj náklad.

7.4. Smluvní strany se dohodly, že dnem předání staveniště zhotovitel přebírá a výlučně
zajistí splnění všech povinností k zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
vyplývajících z platných právních předpisů, zejména ze zákona č. 262/2006 Sb., zákoník
práce, v platném znění, a z ustanovení § 2 až 11 zákona č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

7.5 Zhotovitel je povinen umožnit a zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro
výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru projektanta a výkon činnosti
koordinátora BOZP a umožnit osobám, které je vykonávají, vstup na stavbu a staveniŠtě.

7.6. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpeČnost a ochranu zdraví všech svých osob
v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými a pracovními pomůckami.
Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnost práce, hygienické či případně jiné
předpisy související s realizací díla.

7.7. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho podzhotovitelů
mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele
povinen doložit.

7.8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám
z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN
nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez
zbytečného odkladu tuto Škodu odstranit a není-li možné, tak finančně uhradit. Veškeré
náklady s tím spojené nese zhotovitel.

7.9. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o stavu rozpracovanosti díla na poradách a
kontrolních dnech, které bude objednatel organizovat podle dohodnutého
harmonogramu (předpoklad 2x měsíčně). Objednatel může přizpůsobit režim těchto



porad dle důležitosti právě prováděných prací. Zhotovitel je povinen účastnit se těchto
pravidelných porad svými odpovědnými pracovníky.
Zhotovitel je též povinen zpracovat plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na
staveništi, je-li to na tomto staveništi nutné s ohledem na ustanovení § 15 odst. 2 zákona
Č. 309/2006 Sb.

7.10. Zhotovitel není oprávněn provádět práce na plnění díla této smlouvy prostřednictvím
jiného subjektu bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Objednatel si takto
vyhrazuje právo předem schvalovat podzhotovitele. Změna podzhotovitele, pomocí
kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možná jen
výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový podzhotovitel musí splňovat
kvaliňkaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána ve výběrovém řízení.

7.11. Zhotovitel je povinen respektovat vyjádření a stanoviska (závazná stanoviska) týkající se
této stavby.

7.12. Při provádění stavby je zhotovitel povinen budovu zabezpečit tak, aby nevznikly škody
na majetku způsobené povětrnostními vlivy, tj. vichřice, déšť atd. V případě vzniklé
Škody nese zhotovitel odstranění vzniklých škod na své náklady.

7.13. Provozní, sociální, případně výrobní zařízení staveniště je povinen zabezpečit zhotovitel.
Náklady na vybudování, likvidaci a vyklizení staveniště jsou součástí smluvní ceny podle
ČI. IV této smlouvy.

7.14. Zhotovitel je povinen zabezpečit na vlastní náklad dopravu a skladování vŠech materiálů,
stavebních hmot a výrobků, strojů a zařízení a jejich přesun ze skladu na staveniště.

7.15. Zhotovitel je povinen od prvního dne zahájení prací na stavbě až do odstranění vad vést
stavební deník. Stavební deník bude veden podle § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (stavební zákon), podle §6
vyhláŠky MMR č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v rozsahu dle přílohy č. 5
k uvedené vyhlášce.

7.16. Objednatel zajistí technický dozor stavby a bude mu umožněno provádět technický
dozor v plném rozsahu.

7.17. Zhotovitel je povinen min. 5 dní před odevzdáním příslušné části nebo celého díla
písemně vyzvat objednatele k jejímu převzetí.

7.18. Zhotovitel je povinen ukládat materiál dle propozic uvedených v zápisu z předání
staveniŠtě.

7.19. Zhotovitel ruČí za to, že dílo bude mít v době převzetí smluvně dohodnuté vlastnosti,
odpovídat platným technickým normám a předpisům a nebude mít vady, které by rušily
nebo snižovaly hodnotu nebo schopnost uŽívání k obvyklým nebo smluvně
předpokládaným účelům.

7.20. Zhotovitel se zavazuje, že vlastnosti zhotoveného a předaného díla budou ve shodě s
požadavky
1. účinných právních předpisů
2. této smlouvy o dílo
3. platných českých /československých/ technických norem

VIII. PŘEDÁNÍ DÍLA



8.1. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení:
aj zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů, atesty a prohlášení
na stěžejní použité materiály, prvky a systémy
b/ stavební deník ve výše specifikovaném rozsahu
C/ geodetické zaměření realizované stavby

Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

8.2. O průběhu přejímacího řízení každé etapy pořídí objednatel zápis (protokol), ve kterém
se mimo jiné uvede soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, včetně termínu jejich
odstranění. Objednatel k předání a převzetí díla přizve osobu vykonávající funkci
technického dozoru.

8.3. Dílo je považováno za dokončené po skončení všech prací uvedených v této smlouvě, po
odstranění vad a nedodělků. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla
nebo předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k podpisu předávacího protokolu.

8.4. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které
nebrání užívání díla. V tomto případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a
nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí a dílo se považuje za
dokončené až odstraněním posledního nedodělku. Objednatel není povinen převzít dílo
vykazující vady nebo nedodělky.

8.5. Vadou se pro účely této smlouvy rozudí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech
díla či jeho části stanovené technickou dokumentací, touto smlouvou a obecně
závaznými předpisy.

8.6. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti zadání.

IX. ZÁRUČNÍ DOBA

9.1. Zhotovitel poskytuje na dílo uvedené v článku II. záruku za jakost v délce 60 měsíců. To
neplatí u komponentů a výrobků, u nichž se délka záruční doby řídí záručními
podmínkami vyznačenými v záručních listech výrobců nebo výhradních dodavatelů,
předaných objednateli při podpisu protokolu o předání a převzetí díla. Po tuto dobu
odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které vČas reklamoval. V případě, že dílo bylo
předáno s nedodělky, záruční doba počíná běžet dnem odstranění posledního
případného nedodělku, jinak předáním příslušené etapy díla.

9.2 Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem. Záruční doba se staví po
dobu, po kterou nemůže objednatel dílo řádně užívat pro vady, za které nese
odpovědnost zhotovitel.

9.3. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele, bez zbytečného odkladu
po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeny jak se projevují. Dále v
reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje vadu odstranit, nebo zda a v jaké
předpokládané výši požaduje finanční náhradu. výši finanční náhrady doloží objednatel
dodatečně posudkem nezávislého soudního znalce v oboru pozemních staveb.

9.4. Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním reklamovaných vad předmětu plnění
smlouvy ve smyslu bodu 9.3. do pěti pracovních dnů ode dne doručení oprávněné
reklamace. V případě havárie se zhotovitel zavazuje odstranit závadu v co nejkratším



možném, a s objednatelem dohodnutém termínu. V případě, že zhotovitel nenastoupí ve
sjednaném termínu k odstranění reklamovaných vad, je objednatel oprávněn po
písemném upozornění zhotovitele zajistit odstranění vad prostřednictvím jiné firmy na
náklady zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje uhradit účelně vynaložené náklady na takové
odstranění vad díla. Nárok na smluvní pokutu podle bodu 10,3. této smlouvy tím není
dotčen.

9.5. Objednatel má právo požadovat na zhotoviteli bezplatné odstranění závad, ostatní
nároky podle obchodního zákoníku tím nejsou dotčeny.

X. SMLUVNÍ POKUTY

10.1. Jestliže zhotovitel neodevzdá dílo uvedené v Článku Il. v
zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za
prodlení. Jestliže zhotovitel neodstraní vady v termínu
převzetí díla, zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,05 %
kalendářní den nedodržení daného termínu.

termínu uvedeném v Článku Ill.
každý započatý kalendářní den

uvedeném zápisu o předání a
z ceny díla za každý započatý

10.2. Nejpozději do 5 pracovních dnů po odevzdání a převzetí díla objednateli je zhotovitel
povinen vyklidit staveniště a upravit jej podle písemné dohody. Pokud tak neučiní, je
objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 2.000,-kč za každý započatý
kalendářní den prodlení.

10.3. Jestliže zhotovitel nezačne s odstraňováním vad v termínu podle článku IX. bodu 9.4.,
zaplatí smluvní pokutu ve výši 1000,-KČ za každý započatý kalendářní den prodlení bez
ohledu na poČet vad.

10.4. Jestliže objednatel neuhradí zhotoviteli faktury za provedené práce v době jejich
splatnosti, zaplatí úrok z prodlení ve výši 0,05 % z nezaplacené Částky za každý započatý
kalendářní den prodlení. Objednatel není v prodlení, pokud neobdržel dotační
prostředky od implementaČní agentury (ministerstva).

10.5. Zhotovitel a objednatel se zavazují uhradit smluvní pokutu do lO-ti kalendářních dnů
ode dne doručení vyúčtování smluvní pokuty. Zaplacením smluvní pokuty nejsou
dotčena práva objednatele a zhotovitele na náhradu Škody vzniklé porušením téŽe
právní povinnosti.

XI. VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY

11.1. Vlastníkem zhotoveného díla je od počátku objednavatel.

11.2. Nebezpečí škody nese od počátku zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí
díla mezi zhotovitelem a objednavatelem.

11.3. Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraněním Škody na díle nese zhotovitel a tyto
náklady nemají vliv na sjednanou cenu díla.

XII. ZMĚNA SMLOUVY

12.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným, oboustranně potvrzeným ujednáním -
výslovně nazvaným Dodatkem ke smlouvě a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné



zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této
smlouvy je nutná dohoda o celém jejich obsahu.

12.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je
povinna to ihned oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k
podpisu smlouvy.

12.3. Objednatel i zhotovitel mají právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení
smlouvy druhou stranou. Za podstatné porušení smluvních povinností je považováno
např. provádění prací v rozporu s požadavky na kvalitu a nezjednání nápravy ani
v přiměřené době k tomu poskytnuté, překročení termínu dokončení díla zhotovitelem o
více než 30 kalendářních dnů.

12.4. Chce-li jedna ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy
vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně doručit poštovní zásilkou oznámit
druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí
být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace tohoto
bodu smlouvy, který jí k takovému kroku opravňuje.

12.5. Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li existenci,
je povinna to písemně oznámit nejpozději do 10 dnů po obdržení oznámení o
odstoupení.

12.6. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy
vyplývajících, pak povinností obou smluvních stran jsou následující:

a) Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných dle způsobu, kterým je
stanovena cena díla

b) Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje ,,dílčí konečnou
fakturu"

c) Zhotovitel vyzve objednatele k ,,dílčímu předání díla" a objednatel je povinen do 3 dnů od
obdržení této výzvy zahájit ,,dílčí přejímací řízení"

d) Po dílČím předání provedených prací sjednají obě strany písemnou dohodu řešící
doposud sporné či nejasné aspekty jejich vzájemných vztahů v souvislosti s ukončením
platnosti smlouvy

e) Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou
jinak.

XIII. VYŠŠÍ MOC

13.1. Pro účely této smlouvy se za vyŠŠí moc považují případy událostí, které nejsou závislé na
smluvních stranách a které nemohou ovlivnit. Jedná se např. o Živelné pohromy, o
povětrnostní vlivy apod.

13,2, Pokud se plnění této smlouvy stane zcela nebo z části nemožným v důsledku vzniku
událostí mající původ ve vyŠŠí moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat,
požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění.
Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc právo
odstoupit od smlouvy. ÚČinnost odstoupení nabývá v tomto případě dnem doručení
písemného oznámení.

XIV. POJIŠTĚNÍ



14.1. Zhotovitel je povinen mít před zahájením prací na předmětu díla na své náklady
uzavřené pojištění odpovědnosti vůči třetím osobám, včetně možných škod způsobených
pracovníky a je povinen je udržovat v účinnosti, a to do předání díla bez vad a nedodělků.
Limit pojištění odpovědnosti zhotovitele vůči třetím stranám je 2 mil. KČ za každou
pojistnou událost. Zhotovitel předloží pojistnou smlouvu před podpisem smlouvy o dílo.

14.2. Tento oddíl nezbavuje zhotovitele odpovědnosti a povinností daných mu touto
smlouvou.

XV. SOCIÁLNÍ A ENVIRONMENTÁLNÍ ODPOVĚDNOST, INOVACE

15.1. Objednatel poZaduje, aby zhotovitel a jeho poddodavatelé realizovali předmět této
smlouvy v souladu s mezinárodními úmluvami týkajících se organizace práce (ILO)
přijatými Českou republikou.

15.2. Zhotovitel se zavazuje dodržovat minimálně následující základní pracovní standardy:

· Úmluva č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva organizovat se

· Úmluva č. 98 o právu organizovat se a kolektivně vyjednávat

· Úmluva č. 29 o nucené práci

· Úmluva č. 105 o odstranění nucené práce

· Úmluva č. 138 o minimálním věku

· Úmluva č. 182 o nejhorších formách dětské práce

· Úmluva č. 100 o rovnosti v odměňování

· Úmluva č. 111 o diskriminaci v zaměstnání a povolání

· Úmluva č. 155 o bezpečnosti a zdraví pracovníků a pracovním prostředí

15.3. Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou odpovědní za zajištění toho, aby všichni
zaměstnanci pracující na realizaci této smlouvy měli zákonné právo pracovat v České
republice a že jejich zaměstnání bude v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník
práce.

15.4. Zhotovitel a jeho poddodavatelé musí zajistit rovnost a spravedlivé a důstojné zacházení
se všemi jejich zaměstnanci, přičemž budou podporovat rozmanitost, inovace a
spravedlivě oceňovat své zaměstnance. Diskriminace zaměstnanců jakéhokoli druhu je
přísně zakázána.

15.5. Veškerý nábor zaměstnanců bude Zhotovitel provádět systematiclg' s cílem respektovat
v maximální možné míře preferenci Objednatele poskytnout zaměstnání vhodných
kvalifikovaných místních uchazečů tam, kde to bude možné. Zhotovitel se současně
zavazuje, že nebude nabízet žádné nabídky zaměstnání stávajícím zaměstnancům
Objednatele. Dále se předpokládá, že Zhotovitel a jeho poddodavatelé respektují záldadní
lidská práva, včetně plnění Všeobecné deklarace Lidských práv a Evropské úmluvy o
lidských právech.

15.6. Pokud se Objednatel dozví, Že Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé nesplňují výše
uvedená nařízení, je Zhotovitel povinen tyto nedostatky napravit a dokončit plnění dle
smlouvy v souladu s těmito požadavky. Jakékoli potenciální náklady spojené s touto
povinností jsou nákladem zhotovitele.

15.7. Zhotovitel se zavazuje v maximální možné míře při realizaci předmětu této smlouvy
dodržovat principy sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného
zadávání a inovací. Zhotovitel se v tomto smyslu zavazuje dodržovat veškeré
pracovněprávní předpisy, předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
jakož i předpisy související s ochranou Životního prostředí. V případě zjištění porušení



této povinnosti bude ze strany Objednatele uplatněna sankce ve výši 50.000,- KČ, a to za
každý jednotlivý případ takovéhoto porušení.

XVI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

16.1. Vztahy neupravené touto smlouvou se řídí dle ustanovení zákona Č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník.

16.2. Smlouva o dílo vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran.

16.3. jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi
smluvními stranami bude rozhodnut k tomu věcně a místně příslušným soudem.

16.4. Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu smlouvy.

16.5. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámili s celým textem smlouvy včetně jejích
příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla
sjednána v tísni, ani jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

16.6. Obě strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají na základě jejich svobodné a pravé vůle
a souhlas s jejím obsahem stvrzují svými podpisy.

16.7. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve
veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou
povinou spolupůsobit při výkonu finanČní kontroly prováděné v souvislosti s úhradou
zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj. zhotovitel je povinen poskytnout požadované
informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů a
vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k
předmětu díla a poskytnout jim součinnost.

16.8. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků,
originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této
smlouvy po dobu 10 let od zániku této smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen
umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů
souvisejících s plněním této smlouvy.

16.9. Práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající přecházejí na právní nástupce smluvních
stran.

16.10, Pokud není některý právní poměr vysloveně upraven touto smlouvou, podrobují se obě
smluvní strany příslušným ustanovením občanského zákoníku.

16.11. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o
zadávání veřejných zakázek.

16.12. Změnit poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval ve výběrovém řízení
kvalifikaci, je možné jen ve výjimečných případech, se souhlasem objednatele. Nový
poddodavatel vstoupí do práv a povinností předchozího poddodavatele se všemi atributy
předchozího subdodavatele v souladu se Zákonem o zadávání veřejných zakázek č.
134/2016 Sb. v platném znění.

16.13. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva
zhotovitel.



16.14. O uzavření této smlouvy rozhodlo zastupitelstvo obce Naloučany usnesením č. 279/28-
06-2022/09 ze 28. 06. 2022 dne, kterým bylo rozhodnuto o zadání zakázky a o uzavření
smlouvy o dílo ,,Prodloužení místní komunikace pod Kulturním domem v obci
Naloučany".

V Nalou Zanech dne 18. 07. 2022

Mob.: 725 101 396
na|oucany@na|oucany.cz

Přílohy: \~J IČO: 003 78 208 (Ď
1/ výkaz výměr
2/ Projektová dokumentace

zhotovitelDušan Hort
K Sokolovnš 187 .Ä)
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Interní

položkový rozpočet stavby

Stavba: H9191 Prodloužení MK pod KD v obci Naloučany

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: Dušan Hort " ičo:
K S(jko|av!i' 187 ,l

675 73 RAPOTICE DIČ:
lČ: 41549015 DIČ: CZ710508437i

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

- HSV 2 193 221,70

PSV 0,00

MON 21 736,00

vedlejší náklady 88 000,00

Ostatní náklady 124 000,00

Celkem 2 426 957,70

Rekap|tu|ace dani

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základni DPH 21 % 2 426 957,70 CZK

Základni DPH 21 % 509 661,12 CZK

ZaokrouhlenI 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 2 936 618,82 czk

v It c'hM&- dne 'Lb S · ?CiL'L

'"""'7jjš"" Obec Naloučany
:jQ \': ' 675 71 Naloučany 29

' -"&=-@=
µ~~^ Mob,: 725 "101 396\® ""|°"'""y@f]a!oucany.cz
~ednate|aCu: uu3 /ů zub (ď
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Rekapitulace dáčích části

ČÍSĹO Název Základ pro Základ pro základní DPH celkem Cena celkem %sníženou DPH DPH

00 vedlejší a ostatní náklady 0,00 212 000,00 44 520,00 256 520,00 C

01 Náklady 0,00 212 000,00 44 520,00 256 520,00 C

SO 100 Komunikace a terénni úpravy 0,00 2 214 957,70 465 141,12 2 680 098,82 91

01 Soupis prací 0,00 2 214 957,70 465 141,12 2 680 098,82 91

Celkem za stavbu 0,00 2 426 957,70 509 661,12 2 936 618,82 IDC

Popis stavby: H9191 - Prodlouženi MK pod KD v obci Naloučany
Popis stavby: 87 - Prodlouženi MK pod KD v obci Naloučany
Popis objektu. 00 - Vedlejší a ostatní náklady
Popis rozpočtu: 01 - Náklady
Popis objektu. SO 100 - Komunikace a terénni úpravy
Popis rozpočtu: 01 - Soupis prací

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 2 z 3



Interní

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 Zemni práce HSV 449 001,62 19

2 Základy a zvláštni zakládáni HSV 147 380,00 6

5 Komunikace HSV 944 855,08 39

8 Trubní vedeni HSV 532 929,72 22

91 Doplňujici práce na komunikaci HSV 68 696,28 3

u,3 Staveništní přesun hmot HSV 50 359,00 2

M46 Zemni práce při montážích MON 21 736,00 1

vn vedlejší náklady YN 88 000,00 4

ON Ostatní náklady ON 124 000,00 5

Cena celkem 2 426 957,70 100

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 3 z 3



..Ĺ V

.

\



r
S: H9191 Prodlouženi MK pod KD v obci Naloučany

O: 00 Vedlejší a ostatní náklady

R: 01 Náklady

položkový rozpočet

P,č- Číslo po|ožky Název položký MJ Množství Cena l MJ Celkem
Díl: VN ved|eišj náklady 88 000,00

1 005111020R Vytyčeni stavby Soubor 1.00000 20 000,00 20 000,00

2 005111021R

3 005121010R

4 005121020R

5 005121030R

Díl: ON
6 00411 R

7 005211030R

8 005241010R

9 005241020R

10 005261010R

11 005261020R

Geodetické zaměřeni rohu stavby stabdizace bodu a sestaveni laviček
Vyhotoveni protokolu o vytyčeni stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodu a jejich pobhoptsným (S-jTSK) a
výškopisným (Bpv) hodnotami
Vytyčeni inženýrských síti Soubor 1,00OOO| 18 000,00 18 000,00
Zaměřeni a vytýčení stávajících inženýrských síti v místě stavby z hlediska jejich ochrany při prováděni stavby.

Vybudováni zařízeni staveniště Soubor 1,00000' 15 000,00 15 000,00
Náklady spojené se zřízením přípojek energii k objektům zařízeni staveniště, vybudováni případných měřicích
odběrných mist a zřízeni, případná příprava území pro objekty zařízeni staveniště a vlastni vybudováni objektů
zařízeni staveniště.
Provoz zařízeni staveniště Soubor 1,00000 30 000,00 30 000,00
Náklady na vybaveni objektů zařízeni staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem
v rámci provozu zařízeni staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízeni slaveništé, náklacjy na nutnou
údržbu a opravy na objektech zařízeni staveniště a na přípojkách energii

Odstraněni zařízeni staveniště · Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00
Odstraněni objektů zařizeni staveniště včetně přípojek energii a jejich odvoz Položka zahrnuje i náklady na úpravu
povrchů po odstraněni zařízeni staveniště a úkhd ploch, na kterých bylo zařízeni staveníšté provozováno

Ostatní náklady 124 000,00
Přípravné a průzkumné služby či práce Soubor 2,00000 12 000.00 24 000,00
Náklady dodavatele vyplývajici z povinnosti dodavatele stanovených obchodnirm podminkami před zahájením
stavebních práci Tato skupina zahrnuje zejména náklady na přípravné činnosh
Zátěžové zkoušky pláně v počtu 2 zkoušek . 2"1 2.00000
DoCasná dopravní opatřeni Soubor 1,00000 . 25 000,00 25 000,00
Náklady na vyhotoveni návrhu doCasného dopravního značeni, jeho projednáni s dotčenými orgány a organizacemi,
dodáni dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístěni a přemist'ováni a jejich údržba v průběhu
výstavby včetně následného odstraněni po ukončeni stavebních prací
Dokumentace skutečného provedeni Soubor 1,00000 30 000,00 30 000,00
Náklady na vyhotoveni dokumentace skutečného provedeni stavby a její předáni objednatelt v pozadoväné formě a
požadova něm počtu,
Geodetické zaměřeni skutečného provedeni Soubor 1,00000 25 000,00 25 000,00
Náklady na provedeni skutečného zaměřeni stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru ňemovitosti

Pojištěni dodavatele a pojištěni díla Soubor 1,00000 15 000,00 15 000,00
Náklady spojené s pov)nným poµštěnim dodavatele nebo stavebního díla či jeho Cásti, v rozsahu obchodních
podmínek
Bankovní záruky Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00
Náklady zhotovlte|e spojené se zabezpečením a poskytnutim zajišt'ovacich bankovních záruk. pokud je zadavatel
požaduje v obchodních podmínkách.
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S: H9191 Prodloužení MK pod KD v obci Naloučany

O: SO 100 Komunikace a terénni úpravy

R: 01 Soupis prací

položkový rozpočet

P.č. Číslo položky Název po|ožky MJ Množství Cena l MJ Celkem
Díl: 1 Zemni práce 449 001,62

1 121101102R00 Sejmuti ornice s přemístěním na vzdálenost přes 50 do m3 132,00000 77,40 10 216,80
100 m
Ornice pro zpětné rozprostřeni ti 15 cm : 880"0,15

2 122302202R00 Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 4 přes 100 m3
do 1 000 m3
výkop pro vozovku . 880"0,25

3 162701105R00 Vodorovné přemístěni výkopku z horniny 1 až 4, na m3
vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
Položka pořadí 2 : 220,00000

4 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2

Asfaltová vozovka : 515"120
Rozšíření pod obruby : 297"0,55

5 181201101R00 Úprava pláně v násypech v hornině 1 až 4, bez zhutnění m2

Položka pořadí 7 : 223,00000
Položka pořadí 6 ' 657,00000

6 181301102R00 Rozprostřeni a urovnáni ornice v rovině v souvisk ploše m2
do 500 m2, tloušt'ka vrstvy přes 100 do 150 mm

Rozprostřeni zbývající ornice ti 15 cm z mez|depon|e
včetně naloženi a odvozu : 880-223

7 182301122R00 Rozprostřeni a urovnáni ornice ve svahu v s0uv¶sé ploše m2
do 500 m2, tloušt'ka vrstvy přes 100 do 150 mm

132.00000
220,00000

220,00000
220,00000

220,00000
798,35000

635,00000
163,35000
880,00000

223,00000
657,00000
657,00000

l

657,00000

223,00000

287,50 63 250.00

286,50 63 030,00

13,80 11017,23

7,40 6 512,00

73,00 47 961,00

105,00 23 415,00

Rozprostřeni ornice ti. 15 cm podél komnikace s 223,00000
přemistěnim z dočasné skládky včetně naloženi a odvozu
: 223"1

8 199000002 ROD Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z m3 380,91924 587,00 223 599,59
Katalogu odpadů
Položka pořadí 3 : 220,00000 220,00000
Položka pořadí 17 . 98,68000"0,743 73,32000
skládkovné z odvozu pro vsakovací galerie . 76,8+10,8 87,60000

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 147 380,00
9 213150050RAA Vsakovací nádrže z plastových bloků vsakovací nádrž pro soubor 2,00000 73 690,00 147 380,00

odvodněni asfaltového povrchu, , zpevněná plocha 500
m2
V položce je zaka|ku|ovano hloubeni jámy. svislé přermsténi naloženi přebytku po zásypu na dopravní prostředek.
odvoz do 6 km a ubženi na skládku ioze pod plastové bloky ti 10 cm ze štérkodrtě, dodávka a montáZ plastových
bloku, dodávka a montáž plastové fdtračni šachty. montáž a dodavkä geotextihe, zásyp jámy sypan|nou, se
zhutněním
V položce není Kalkulován poplatek za skládku zeminy Tyto náklady se oceňuji |nd|v|duálně podle mistnich
podmínek.

|DIL 5

Bylo počítáno s bloky 120X80X33 cm o plochy 8x8 bloků (9.6"6,4 m) do hloubky 4 bloků (0,33"4=1,32 m) a plochy 3x3
(3,6'2,4) bloku dQ hloubky 4 bloků (0,33"4=1,32 m)
Kompetni dodávka vsakovacích bloků včetně všech 2,00000
technologických zařízeni, výkopu, obsypu a záhozu,
geotextilie a odvozu přebytečné zeminy. : 2*1

Komunikace 944 855,08j
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S. H9191 Prodlouženi MK pod KD v obci Naloučany

O: SO 100 Komunikace a terénni úpravy

R: 01 Soupis prací

Položkovů rozpočet

P.č. Číslo po|ožky Název po|ožky MJ Množství Cena l MJ Celkem
10 564851111RT2 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce m2 709.25000 165,00 117 026,25

0-32 mm, tloušt'ka po zhutněni 150 mm
^ ^ ^^Asfaltová vozovka : 515+120

Rozšířeni pod obruby 297"0,25
11 564851111RT4 - Podkläd ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce m2

, 0-63 mm, tloušťka po zhutněm 150 mmAsfaltová vozovka 515+120
Rozšířeni pod obruby . 297'0,55

12 565151211RT2 Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až m2
ACP 22+, v pruhu šířky přes 3 m. třídy 1, tloušt'ka po
zhutnění 70 mm
Asfaltová vozovka ACP 16+ 515"120

13 569903311R00 Zřízeni zemních krajnic z hornin jakékohv třídy se m3
zhutněním
Včetně dodávky zásypového matěnálu : 297"0,1

14 57311i113R00 Postřik živičný infiltrační s posypěm kamenivem v m2
množství 1,5 kg/m2
Položka pořadí 10 : 709,25000

15 573211111R00 Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu m2
sdmCniho, v mnoZstvi od 0,5 do 0,7 kg/m2
Položka pořadí 12 . 635,00000

16 577132211RT2 Beton asfaltový s rozprostřenim a zhutněním v pruhu šířky m2
přes 3 m, ACO 8 nebo ACO 11, tloušt'ky 40 mm, plochy
od 201 do 1000 m2
Položka pořadí 12 635,00000

Díl: 8 Trubní vedení
17 831350014RAB Kanalizace z trub plastových d 315 mm. hloubka 1,5 m m

Kanalizace dešt'ová, včetně výkopu, obsypu, lože a
záhozu, odboček pro vpusti. : 98,68"1

18 831350113RAD Kanalizace z trub plastových Kanalizační přípojka d 160 m
mm, rýha 900x1500 mm
Kompletní připojeni dešt'ové vpusti na kanalizaci, včetně
výkopu. lože. obsypu. záhozu a odvozu přebytečné
zeminy na skládku. včetně skládkovného. :
2+1.5+1,5+8,7+1.5

19 894411020RAF Šachty z betonových dílců vpust' uliční z dílců ON 450 s kus
kalovým košem, hloubka 1,59 m, s výtokem on 150,
|it|nová mříž 500 x 500 mm 40 t
Osazeni vpusti pro kanalizaci, včetně výkopu, ioze,
obsypu, záhozu a odvozu se skládkovným přebytečné
zeminy 5"1

20 894412311RAB Šachty z betonových dilcú betonové šachty kus
prefabrikované ON 1000, stěna 120 mm. dno přimě V
max 40 , hloubka dna 2,26 m, poklop htina 40 t
Osazeni šachty pro kana|izacl, včetně výkopu, lože,
obsypu, záhozu a odvozu se skládkovným přebytečné
zeminy : 4"1

Díl: 91 Dop|ňuiÍcÍ práce na komunikaci
21 917862i11R00 Osazeni silničniho nebo chodníkového betonového m

obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do
lože z betonu prostého C 12/15
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635,UUUUU
74,25000

798,35000

635,00000
163,35000
635,00000

176.50 140 908,78

636.00 403 860,00

635,00000
29,70000 430,00 12 771,00

29,70000
709,25000 58,60 41 562,05

709,25000
635,00000

635,00000
635,00000

635,00000

98,68000

98,68000

15,20000

15,20000

16,70 10 604,50

343,50 218 122,50

532 929,72
3 529,00 348 241,72

2 565,00 38 988,00

5,00000 9 300,00 46 500,00

5,00000

4,00000 24 800.00 99 200,00

4,00000

68 69G,28
152,00000 306,50 46 588 00
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Položkovů rozDočet
S: H9191 Prodlouženi MK pod KD v obci Naloučany

O: SO 100 Komunikace a terénni úpravy

R: 01 Soupis prací

P.č. Číslo položky Název po|ožky
ABO 2-15N (100/15/15) ' 148'1
ABO 13-10 (100/10/20) . 4"1

22 919723111R00 Dilatační spáry řezané v cementobetonovém krytu
podélné, řezáni spár šířky 2 až 5 mm
Kompetni řezáni. očištěni. impregnace a zálivka díl. spáry
' 4"1

23 11161564R asfaltová zálivka modifikovaná, zpracováni za horka, bod
měknutí nad 65'C: skupenství při 20°C tuhá hmota.
hustota při 25"C 1 040 kg/m3: nerozpustný ve vodě,
hořlavý; bod hořeni nad 300 "C: černý

MJ Množství Cena l MJ Celkem
148,00000

4,00000

m 4,00000 127,50 510,00

4,00000

t 0.00039 32 200.00 12.56

zálivka : 4"0,00009'1,040
Koeficient ztratné 5%' 0.05

24 59217420R obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000.0 mm, š = kus
100,0 mm; h = 200,0 mm; barva šedá
Obruba : 4"1
Koeficient Ztratné 1%. 0.01

25 59217490R obrubník silniční nájezdový: materiál beton: l = 1000,0 kus
mm: š = 150,0 mm: h = 150,0 mm: barva šedá
Obruba : 148*1
Koeficient Ztratné 1% 0,01

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
26 998225111R00 Přesun hmot komunikaci a letišt', kryt živičný jakékoliv t

délky objektu
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly' '
10,11.12.14.15,16.21,22.23.24.25. .
Součet. 793.05509

Díl: M46 Zemni práce při montážích
27 460620006RT1 Oseti povrchu trávou. včetně dodávky osiva m2

Položka pořadí 5 : 880,00000

0,00037
O 00002
4,04000

4,00000
0.04000

149,48000

148,00000
1 4800Q

126.00 509.04

141,00 21 076,68

50 359,00
793,05509 63,50 50 359,00

793.05509

21 736,00
880,00000 24,70 21 736.00
880,00000
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