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 PŘÍSTAVIŠTĚ NA LABI – II.fáze – OPAKOVANÉ 

ŘÍZENÍ 
 

Přístaviště Čelákovice (část města) 

ISPROFOND 500 554 0002 

 

                                 (ČÍSLO PROJEKTU 521 553 0011)               VÝTISK Č. 

 

  SMLOUVA O DÍLO 

 

Evidenční číslo objednatele: SML/2022/289 

Evidenční číslo ZHOTOVITELE: S/………../31/2022 

 

 

Tato Smlouva o dílo byla sepsána  

 

mezi  

 

Město Čelákovice 

se sídlem:   Čelákovice, nám. 5 května 1, PSČ 250 88 

IČO, DIČ:   00240117, CZ00240117 

bankovní spojení:  Komerční banka, a. s., č. ú.: 19-4127201/0100 

zastoupen:   Ing. Josef Pátek, starosta města 

osoba oprávněná jednat ve věci této zakázky: Ing. Josef Pátek, starosta města 

(dále jen "Objednatelem") na jedné straně  

 

a  

 

název:   LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o. 

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C vložka 

1768 

se sídlem:   Kunětická 2679, Pardubice 530 09 

IČO, DIČ:   45538093, CZ45538093 

bankovní spojení:  

zastoupen:  , jednatelem 

   , jednatelem 

 

 

(dále jen "dodavatelem/Zhotovitelem") na straně druhé. 

 

 

 

Protože si Objednatel přeje, aby Dílo Přístaviště Čelákovice (část města) 
 financovaného z rozpočtu Města Čelákovice. 
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Bylo provedeno dodavatelem/Zhotovitelem a přijal dodavatelovu/Zhotovitelovu nabídku na 

provedení a dokončení Díla a na odstranění všech vad na něm za Přijatou smluvní částku ve 

výši 1 498 293,00 v Kč bez DPH, kalkulovanou takto: 

 

 

 

 

Název stavby Nabídková cena / 

Přijatá smluvní 

částka v Kč bez 

DPH 

DPH Celková 

nabídková cena / 

Přijatá smluvní 

částka v Kč 

včetně DPH 

  (a) (b) (c) = (a) + (b)  

Přístaviště Čelákovice (část 

města) 
1 498 293,00 314 641,53 1 812 934,53 

 

kterážto Přijatá smluvní částka byla spočtena na základě závazných jednotkových cen podle 

oceněného soupisu prací (Výkazu výměr). 

 

 

dohodli se Objednatel a dodavatel/Zhotovitel takto: 

 

 

Ve Smlouvě budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávací 

dokumentací veřejné zakázky na stavebně montážní práce Přístaviště Čelákovice (část města), 

ev. č. SML/2022/289 dle registru veřejných zakázek Z2022-008257 a Smluvními podmínkami 

pro stavby menšího rozsahu, 

-Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu 

- Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“). 

 

 

F 

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy: 

 

(a) Smlouva o dílo 

(b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele)1 

(c) Příloha oceněný soupis prací - Výkaz výměr 

(d) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky2 

(e) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu - Zvláštní podmínky3 

(f) Technická specifikace4 

(g) Výkresy5 

 

1Z povahy tohoto dokumentu bude předloženo až vybraným účastníkem před podpisem 

smlouvy. 
2Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvypředložit na elektronickém datovém nosiči. 
3Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči. 
4Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči. 
5Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči. 
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(h) Formuláře a ostatní dokumenty, datový nosič 

                        -  Kontrolní kniha stavby 

                        - Závazek odkoupení vytěženého materiálu (vyplněný formulář 2.3.1. přílohy č. 

2 zadávací dokumentace) 

- Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů (vyplněný formulář 

2.3.2. přílohy č. 2 zadávací dokumentace) 

 

- -   Seznam poddodavatelů a jiných osob (vyplněný formulář 2.3.3. dle přílohy 

č. 2 zadávací dokumentace) 

 

                       

 

 

Základní datum je 8.4.2022 

 

 

 

Vzhledem k platbám, které má Objednatel uhradit dodavateli/Zhotoviteli, tak jak je zde 

uvedeno, se dodavatel/Zhotovitel tímto zavazuje Objednateli, že provede a dokončí Dílo a 

odstraní na něm všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy.  

 

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/Zhotoviteli, vzhledem k provedení a 

dokončení Díla a odstranění vad na něm, Smluvní cenu Díla v době a způsobem předepsaným 

ve Smlouvě. 

 

Dodavatel/zhotovitel tímto poskytuje souhlas s uveřejněním smlouvy v registru smluv 

zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon 

o registru smluv“), přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí 

Objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy 

v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy. 

Dodavatel/zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna 

v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti 

uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny 

informace stanovené v ust. § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem 

Smlouvy. 

Tato Smlouva o dílo je vyhotovena v čtyřech] stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva 

obdrží dodavatel/zhotovitel. 

Na důkaz toho strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, která vstupuje v platnost podpisem obou 

stran. 

 

 

 

Datum: ________________________________ Datum:  
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PODEPSÁN ________________________            PODEPSÁN_______________________ 

Jméno: Ing. Josef Pátek, starosta města  Jméno:  

 

Funkce: starosta               Funkce:jednatel 

 

za Objednatele     za dodavatele/Zhotovitele  
Město Čelákovice                                                        LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o. 
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PŘÍLOHA 

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné 

podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky 

(dále jen „Smluvní podmínky“). 

 

Název díla: Přístaviště Čelákovice 

 

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky. 

Název článku 

Smluvních podmínek 

Číslo 

článku 

Smluvních 

podmínek 

Příslušné údaje 

Název a adresa 

Objednatele 
1.1.4 

Město Čelákovice 

Čelákovice, nám. 5 května 1, PSČ 250 88 

Název a adresa 

Zhotovitele 
1.1.5 

LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o., 

Kunětická 2679, Pardubice 530 09 

 

Doba pro dokončení 1.1.9 24 týdnů 

Doba pro uvedení do 

provozu  

1.1.22 24 týdnů  

Sekce 1.1.26 : není 

Hierarchie smluvních 

dokumentů  

1.3 (a) Smlouva o dílo 

(b) Příloha 

(c) Zvláštní podmínky  

(d) Obecné podmínky  

(e) Technická specifikace 

(f) Výkresy                                                

(g) Nabídková projektová dokumentace  

(h) Výkaz výměr         

Právo  1.4 právo České republiky 

Komunikace 1.5 Čeština 

Sociální odpovědnost 1.7 ne 

Poskytnutí staveniště 2.1 od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 

1.1.7 
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Název článku 

Smluvních podmínek 

Číslo 

článku 

Smluvních 

podmínek 

Příslušné údaje 

Staveniště bude poskytnuto za podmínek všech 

orgánů vypsaných ve vydaném platném SP  Sp. Zn. 

OŽP-17523/2018-KRM. 

Pověřená osoba 3.1 Ing. Josef Pátek, starosta města 

Zástupce objednatele 3.2  Ing. Josef Pátek, starosta města  

Jmenovaní 

podzhotovitelé 

4.3 Ne 

Zajištění splnění 

smlouvy 

4.4 10 % Přijaté smluvní částky bez DPH 

Záruka za odstranění 

vad 

4.6. 10 %  Přijaté smluvní částky bez DPH 

Projektová 

dokumentace  

 

 

Zhotovitel PD 

5.1 Přístaviště Čelákovice  

Aquatis, a.s. 

Botanická 834/56 

602 00 Brno 

  

Harmonogram 7.2 Viz. obecné podmínky. 

Forma a požadavky na Harmonogram se musí řídit 

Metodikou pro časové řízení u stavebních zakázek 

podle smluvních podmínek FIDIC viz 

http://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-

ceniky/metodiky. 

Harmonogram čerpání finančních prostředků a 

harmonogram postupu výstavby s vyznačením 

milníku a kritické cesty či technologické přestávky 

nebo odstávky (dále dokument). Požaduje zadavatel 

dokument předložit ve formátu (XC4), rovněž tak 

veškeré jeho možné následné aktualizace. 

Z vypracovaného dokumentu musí být jasná vazba 

věcné (tj. postup výstavby) a finanční provázanosti. 

Postupné závazné 

milníky 

7.5 Věcný milník:Nepoužije se 

 

Z důvodu: krátké doby pro realizaci, drobná stavba 

 

http://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky
http://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky
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Název článku 

Smluvních podmínek 

Číslo 

článku 

Smluvních 

podmínek 

Příslušné údaje 

Odstranění vad 9.1 Délka záruční doby ve smyslu Pod-článku 1.1.30 činí 

60 měsíců pro všechny objekty bez výjimek. 

 

Oprávnění k Variaci 10.1 Postup při Variacích je součástí této Přílohy 

Cenová soustava 10.2 OTSKP  

Průběžné platby 11.3 a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní 

záruky podle Pod-článku 4.4 (Zajištění splnění 

smlouvy), 

30 % průběžné platby 

 11.3 b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní 

povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a 

ochrana zdraví při práci), 

10 % průběžné platby 

 11.3 c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve 

stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram 

podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram),  

30 % průběžné platby 

 11.3 d) nepředloží nebo neudržuje v platnosti pojistné 

smlouvy podle Článku 14 (Pojištění), 

30 % průběžné platby 

Měna  11.7 koruna česká 

Povinnost Zhotovitele 

zaplatit smluvní pokutu 

12.5 a) 
Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) 

stanovené jemu v rozhodnutí příslušného 

veřejnoprávního orgánu podle pod-odstavce 4.1.8 

Pod-článku 4.1 (Obecné povinnosti); 

[5 % Přijaté smluvní částky, nejméně však 30.000 

Kč] Kč za každý případ porušení 

 

 

 

 

12.5 b) 
Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.3 

(Subdodávky) 

[20 % Přijaté smluvní částky] Kč za každý jednotlivý 

případ porušení 

 12.5 c) 
Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení podle Článku 

7 (Doba pro dokončení); 

[2 % Přijaté smluvní částky] Kč za každý započatý den 

prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro 
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Název článku 

Smluvních podmínek 

Číslo 

článku 

Smluvních 

podmínek 

Příslušné údaje 

dokončení 

 

 12.5 d) 
Bez  milníku – krátká doba výstavby  

 12.5 e) Zhotovitel nedodrží Dobu pro uvedení do provozu 

podle Pod-článku 7.6 (Předčasné užívání); 

[10 % Přijaté smluvní částky] Kč za každý započatý 

den prodlení Zhotovitele s dokončením prací v 

rozsahu nezbytném pro uvedení Díla nebo Sekce do 

provozu 

 12.5 f) 
Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození do data 

oznámeného Objednatelem podle Pod-článku 9.1. 

[2 % Přijaté smluvní částky] Kč za každý započatý den 

prodlení 

 

 12.5 g) 

Zhotovitel nepředloží harmonogram v souladu s 

ustanovením Pod-článku 7.2 [Harmonogram]. 

[4 % Přijaté smluvní částky] Kč za každý započatý 

den prodlení 

Maximální celková 

výše smluvních pokut 

12.5 30 % Přijaté smluvní částky (bez DPH) 

Rozsah stavebně 

montážního pojištění 

14.2. Maximální výše spoluúčasti pro jednu pojistnou 

událost ve výši 100000 Kč, vyjma rizika 

povodně/záplavy, pro které nesmí být spoluúčast vyšší 

než 10% z Přijaté smluvní částky.  

 

 14.2 Parametry pro pojištění Díla a vybavení zhotovitele: 

- rozšířené pojištění škod během Záruční doby po dobu 

min. 24 měsíců 

- pojištění okolního majetku  

- pojištěnými dle této pojistné smlouvy budou 

Objednatel, Zhotovitel a Podzhotovitelé smluvně 

vázaní na Díle 

 14.2 Pojištění odpovědnosti 

Minimální limit 10 mil. Kč na jednu pojistnou událost 

a všechny pojistné události v úhrnu 
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Název článku 

Smluvních podmínek 

Číslo 

článku 

Smluvních 

podmínek 

Příslušné údaje 

Způsob rozhodování 

sporů 
15 

Použije se varianta B: Rozhodování před obecným 

soudem  

 11.9 

Pod-článek 11.9 je odstraněn a nahrazen následujícím 

zněním: 

„Zálohovou platbu je možné poskytnout ve výši 

maximálně 40 % Přijaté smluvní částky jako 

jednorázovou zálohovou platbu při zahájení prací.  

Objednatel poskytne zálohovou platbu jako 

bezúročnou půjčku na mobilizaci za podmínky, že 

Zhotovitel předloží (i) Zajištění splnění smlouvy v 

souladu s Pod-článkem 4.4 [Zajištění splnění 

smlouvy] a (ii) záruku za zálohu v částkách a měnách 

rovnajících se zálohové platbě. Tato záruka musí být 

vydána právnickou osobou z členského státu EU a 

musí mít formu vzoru, který je součástí zadávací 

dokumentace. 

Zhotovitel musí zajistit, že záruka bude platná a 

vymahatelná do vrácení zálohové platby, ale její 

částka může být postupně snižována o částku 

vrácenou Zhotovitelem tak, jak je uvedeno v 

Potvrzeních platby. Jestliže podmínky záruky 

specifikují uplynutí doby její platnosti a zálohová 

platba nebyla vrácena do 28 dne před datem uplynutí 

doby platnosti, musí Zhotovitel prodloužit platnost 

záruky až do vrácení zálohové platby. 

Pokud a dokud Objednatel neobdrží tuto záruku, tento 

Pod-článek se nepoužije. 

Zálohová platba musí být vrácena formou odpočtu 

částky potvrzené v Potvrzeních průběžné platby, 

která budou následovat po vydání Potvrzení průběžné 

platby, v němž součet všech potvrzených průběžných 

plateb (mimo zálohovou platbu) překročí padesát 

procent (50 %) Přijaté smluvní částky bez 

Podmíněných obnosů. Tyto odpočty uplatní 
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Název článku 

Smluvních podmínek 

Číslo 

článku 

Smluvních 

podmínek 

Příslušné údaje 

Zhotovitel v plné výši ve všech následujících 

měsíčních vyúčtováních a Potvrzeních průběžné 

platby v souladu s ustanovením Pod-článku 11.2 a 

11.3 tak a v takovém rozsahu, dokud zálohová platba 

poskytnutá podle tohoto Pod-článku 11.9 nebude 

vrácena. Celková hodnota zálohové platby musí být 

splacena nejpozději před vydáním Potvrzení o 

převzetí Díla. 

Jestliže zálohová platba nebyla splacena před 

vydáním Potvrzení o převzetí Díla nebo před 

odstoupením podle Článku 12 [Neplnění] nebo Pod-

článku 13.2 [Vyšší moc] (podle okolností), celkový 

zůstatek, který v té době zbývá, se stává okamžitě 

splatným Zhotovitelem Objednateli. 

Objednatel musí Zhotoviteli zaplatit splátku zálohové 

platby do lhůty 30 dnů běžící od vyžádání zálohové 

platby Zhotovitelem nebo po obdržení dokumentů v 

souladu s Pod-článkem 4.4 [Zajištění splnění 

smlouvy] a Pod-článkem 11.9 [Zálohová platba] 

podle toho, co se stane později.“ 

Datum:3.5.2022  

 

____________________________ 

Ing. Roman Krupička, jednatel 

LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o. 

  



                                                                                                                                                                 

 
a) Smlouva č. SML/2022/289                                                                              Přístaviště Čelákovice (část města) 

 

11 

 

PŘÍLOHA K NABÍDCE 

 

- POSTUP PŘI VARIACÍCH - 

 

(1) Tento dokument, jako součást Přílohy, závazně doplňuje obecný postup Stran při 

Variacích, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku 

10 Smluvních podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou 

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

a v návaznosti na vnitro-organizační předpisy Objednatele.  

(2) Pro účely administrace se Variací rozumí Změna, tj. jakákoli změna Díla sjednaného 

na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Variací není měření skutečně 

provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim).  

(3) V případě, že Variace zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou parametry 

změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami. 

(4) Pokud vznese Objednatel na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu variace s 

uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel návrh 

variace Objednateli ve formě Změnového listu včetně příloh (vzory jsou součástí 

Smlouvy) a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a 

ocenění Variace.   

(5) Předložený návrh Objednatel se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená 

do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního 

souboru, kterého se Variace týká.  

(6) Objednatel vydá Zhotoviteli pokyn k provedení Variace v rozsahu dle Změnového 

listu neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu. Objednatel nemůže 

Zhotoviteli pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) Změnového listu 

vydat s výjimkou uvedenou v bodě (7).  

(7) Objednatel může vydat pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) 

Změnového listu v případě, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku toho 

by hrozilo přerušení prací, anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu prací dle 

předchozí věty není prodlení Zhotovitele s předložením návrhu variace dle Pod-článku 

10.5 Smluvních podmínek.  

(8) Jiné výjimky nad rámec předchozích ustanovení může z důvodů hodných zvláštního 

zřetele schválit oprávněná osoba objednatele. 

(9) Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu  nemohou být práce obsažené v tomto 

Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) 

bude takové práce obsahovat, nebude Objednatel k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a 

Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování.  
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Změnový list (součást Přílohy k nabídce) 

  Název a evidenční číslo Stavby: 
     

Číslo SO/PS / číslo 

Změny SO/PS:    

Pořadové číslo 

ZBV: 

  Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 
   

   

  Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne [doplňte!!!] (dále jen Smlouva):    

  Objednatel: Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15  Praha 1   

  Zhotovitel:  [doplňte]   

    Přílohy Změnového listu: 
 

     Paré č.  Příjemce      

    

Rozpis ocenění změn položek 

      1  

Objednatel 

(Správce stavby 
jako zástupce 

Objednatele) (v 

elektronické verzi 

Intranet ŘVC ČR)   

                   2  Zhotovitel   

    
 

      3  Projektant   

                   4  Supervize   

    

 

      [doplňte dle potřeby]     

                                           

  Iniciátor změny: [doplňte - buď Zhotovitel nebo Objednatel]   

  Popis Změny:   

                                            

                                            

         
Údaje v Kč bez DPH: 

           

         

Cena navrhovaných Změn záporných  
Cena navrhovaných Změn 

kladných 

Cena 

navrhovaných 
Změn záporných a 

Změn kladných 

celkem   

         
    0,00   

        

Časový vliv na termín dokončení / 

uvedení do provozu 
   

                                            

 
Charakter změny 

(nehodící škrtněte) 

A B C D E 

 

 

Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od 

původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky: 

 

 

 

ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E 

(nevztahuje se na ní odstavec  3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zádávání veřejných 

zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0 

 

Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních 

prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní 

hodnoty závazku. 

 
A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani 

nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch 
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dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a 

předmětem změny je: 

 

 

 

 

 

 

B.  Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných 

změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních 

zakázek). 

 
C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní 

veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:  

 a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů 

 b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů 

 c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku  

 D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:  

 
a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat 

-    

 b) nemění celkovou povahu zakázky            

 

c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní 

hodnoty závazku 

 

 
E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních 

prací za předpokladu, že:  

 

a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k 

nahrazovaným položkám  

-  

 

b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným 

položkám stejná nebo nižší 

 -   

 
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným 

položkám kvalitativně stejné nebo vyšší  

 

d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky 

soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních 

prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným 

odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality  

  
Podpis vyjadřuje souhlas se 

Změnou:                             

  
Projektant (autorský dozor) jméno   datum   Podpis   

  

 
Vyjádření:       

 

  
Garant smlouvy objednatele jméno   

datu

m 
    Podpis   

  

  
Supervize jméno   datum   Podpis   

  

  
Zástupce Objednatele 

(Správce stavby) 
jméno   

datu

m 
    Podpis   

  

 

 

Vyjádření: 
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Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, 

budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci 

této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v 

tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve 

Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení 

Objednatele a Zhotovitele své podpisy.  

 
číslo smlouvy: 

SML/2022/289 

předpokládaný 

výdaj v Kč 

Předpokládaný 

termín úhrady 
    

  

 
týká se bodu :  Kč vč. DPH     

  

  
Objednatel  jméno   datum   Podpis 

    

 
vedoucí oddělení garanta 

smlouvy: 
jméno   datum   Podpis 

  

 
příkazce operace: jméno   datum   Podpis 

  

 
vedoucí oddělení vnitřní 

správy, správce rozpočtu: 
jméno   datum   Podpis 

  

 
Statutární orgán – 

starosta 
jméno   datum   Podpis 

  

  
Zhotovitel jméno   datum   Podpis   

  

           

Číslo 

paré:    

 

 

 

 

 

 



 

 b) Dopis o přijetí nabídky     Přístaviště Čelákovice (část města) -         

   1 

 

 

 b) Dopis o přijetí nabídky 

Dodavatel veřejné zakázky na stavebně – montážní práce „Přístaviště Čelákovice,“ (část 

města) 

 

 
 

 

 

 

č. smlouvy SML/2022/289



 

                           Ř e d i t e l s t v í  v o d n í c h  c e s t  Č R 

  

 

1 

 

ROZHODNUTÍ A OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE  

dle ust. § 122 a 123 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen 

"ZZVZ") 

Identifikační údaje zadavatele 

Název zadavatele Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR 

IČO 679 81 801 

Adresa sídla nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 

Osoba oprávněná 

zastupovat zadavatele 
Ing. Lubomír Fojtů, ředitel 

 

Název zadavatele Město Čelákovice 

IČO 002 40 117 

Adresa sídla Čelákovice, nám. 5 května 1, PSČ 250 88 

Osoba oprávněná 

zastupovat zadavatele 
Ing. Josef Pátek, starosta města 

 

Název zadavatele Město Kolín 

IČO 00235440 

Adresa sídla Kolín 1, Karlovo náměstí 78, PSČ 280 12 

Osoba oprávněná 

zastupovat zadavatele 

Mgr. Michael Kašpar, starosta města 

 

Název zadavatele Město Nymburk 

IČO 00239500 

Adresa sídla Nymburk, Náměstí Přemyslovců, PSČ 288 28 

Osoba oprávněná 

zastupovat zadavatele 
Ing. Tomáš Mach, Ph.D., starosta města 

 



 

 

 

 

Identifikační údaje zakázky 

Název veřejné zakázky  
Přístaviště na Labi – II. fáze – OPAKOVANÉ ŘÍZENÍ 

Část 1: Přístaviště Čelákovice 

Číslo veřejné zakázky ve 

VVZ 

Z2022-008257 

Druh veřejné zakázky 

a zadávacího řízení 

Nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce rozdělená na tři 

části zadávaná v otevřeném řízení 

Režim veřejné zakázky Nadlimitní 

 

Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky tímto rozhoduje o výběru dodavatele 

 

LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o.  

IČO: 45538093 

se sídlem Kunětická 2679, Pardubice 530 09 

 

Zadavatel tímto v souladu s ust. § 123 ZZVZ tuto skutečnost oznamuje všem účastníkům 

zadávacího řízení na výše uvedenou část veřejné zakázky. 

 

Přílohou tohoto oznámení je: 

1) Protokol o posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele – část 1 

2) Zpráva o hodnocení nabídek – část 1 

 

Nabídka vybraného dodavatele pro část 1 veřejné zakázky: Přístaviště Čelákovice byla 

vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější na základě hodnotících kritérií stanovených 

zadavatelem. Vybraný dodavatel současně splnil všechny zadávací podmínky. Uvedené 

skutečnosti vyplývají z připojené zprávy o hodnocení nabídek pro část 1 a protokolu o 

posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele pro část 1. 

 

 



 

 

Poučení: 

Proti rozhodnutí o výběru dodavatele lze podat námitky podle ustanovení § 241 odst. 1 a 2 

písm. a) ZZVZ. Námitky musí být zadavateli doručeny nejpozději do 15 dnů ode dne doručení 

oznámení o výběru dodavatele. Zadavatel nesmí před uplynutím lhůty pro podání námitek proti 

rozhodnutí o výběru dodavatele uzavřít smlouvu s dodavatelem, jehož nabídka byla vybrána 

podle ust. § 122 ZZVZ. 

 

V Praze  

 

 

_____________________________________________ 

Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR 

Ing. Lubomír Fojtů 

ředitel 



 

 c) Oceněný soupis prací            „Přístaviště Čelákovice,“ (část města)        č. smlouvy …………………………. 

   1 

 

 

 c) Oceněný soupis prací 

Dodavatel veřejné zakázky na stavebně – montážní práce „Přístaviště Čelákovice,“ (část 

města) 

 

 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 3. 5. 2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 45538093
LABSKÁ strojní a stavební společnost s.r.o. DIČ: CZ45538093

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

0101_agr

Přístaviště Čelákovice - investice města Čelákovice

Sazba daně Základ daně Výše daně

1 498 293,0021,00%

0,00 0,0015,00%

CZK
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0101_agr

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel: LABSKÁ strojní a stavební společnost s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

3. 5. 2022

 

 

901 VON

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

05 IO 05 Vodovodní řad

Přístaviště Čelákovice - investice města Čelákovice
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 3. 5. 2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 45538093

LABSKÁ strojní a stavební společnost s.r.o. DIČ: CZ45538093

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK

Přístaviště Čelákovice - investice města Čelákovice

05 - IO 05 Vodovodní řad

Strana 4 z 13



Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Strana 5 z 13



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 3. 5. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: LABSKÁ strojní a stavební společnost s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    4 - Vodorovné konstrukce

    8 - Trubní vedení

    998 - Přesun hmot

Přístaviště Čelákovice - investice města Čelákovice

05 - IO 05 Vodovodní řad
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 3. 5. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: LABSKÁ strojní a stavební společnost s.r.o. Zpracovatel:  

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

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 1.02 čerpání vody hod 240,000

VV čerpání vody

VV pohotovost čerpací soupravy

VV 24*10 240,000

VV Součet 240,000

2 K 1.03 Hloubení rýh m3 470,597

VV hloubení rýh

VV příplatek za lepivost

VV svislé přemístění výkopku

VV "řad" (1,05*1,6*296) 497,280

VV "přípojka" (1,05*1,4*4)+(2,5*2,5*2,5) 21,505

VV "odpočet povrchů" -((1,05*300*0,15)+(2,5*2,5*0,15)) -48,188

VV Součet 470,597

3 K 1.04 pažení pažícími boxy m2 983,400

VV zřízení a odstranění pažení

VV "řad" (2*1,6*296) 947,200

VV "přípojka" (2*1,4*4)+(2,5*4*2,5) 36,200

VV Součet 983,400

4 K 1.05 odklizení přebytečného výkopku na skládku m3 470,597

VV odvoz výkopku na skládku

VV poplatek za skládku

VV "výkopek na skládku" 470,597 470,597

VV Součet 470,597

5 K 1.06 zásyp štěrkopískem se zhutněním m3 358,582

VV nakládání štěrkopísku

VV zásyp

VV dodávka štěrkopísku

VV "výkop" 470,597 470,597

VV "vytl. kubatura" -((1,05*0,5*196)+(1,05*0,45*4)+(1,7*1,7*2,5)) -112,015

VV Součet 358,582

Přístaviště Čelákovice - investice města Čelákovice

05 - IO 05 Vodovodní řad
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

6 K 1.07 Obsyp potrubí štěrkopískem m3 83,790

VV nakládání výkopku

VV přemístění z mezideponie

VV obsyp potrubí

VV dodávka štěrkopísku

VV (1,05*0,4*196)+(1,05*0,35*4) 83,790

VV Součet 83,790

7 K 1.52 Ztížení vykopávky m3 23,506

VV dočasné zajištění inženýrských sítí

VV příplatek za ztížení vykopávky

VV "5% výkopu" 470,125*0,05 23,506

VV Součet 23,506

8 K 1.61 sejmutí a znovu rozprostření ornice vč. založení trávníku m2 321,250

VV sejmutí ornice

VV odvoz ornice na mezideponii a zpět

VV rozprostření ornice

VV úprava pláně

VV založení trávníku

VV travní semeno

VV "tráva" (1,05*300)+(2,5*2,5) 321,250

VV Součet 321,250

D 4 Vodorovné konstrukce

9 K 4.01 podkladní štěrkopísek m3 32,125

VV podkladní štěrkopísek

VV "potrubí" 1,05*0,1*(296+4) 31,500

VV "VŠ" (2,5*2,5*0,1) 0,625

VV Součet 32,125

10 K 4.02 podkladní desky z betonu m3 0,441

VV podkladní betonová deska

VV bednění a odbednění podkladní desky

VV "VŠ" 2,1*2,1*0,1 0,441

VV Součet 0,441

D 8 Trubní vedení

11 K 8.01 Dodávka a montáž potrubí PE DN 32x3,0 mm vč. tvarovek m 4,000

VV montáž a dodávka potrubí

VV montáž a dodávka tvarovek

VV signalizační vodič

VV výstražná folie

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

12 K 8.02 Dodávka a montáž potrubí PE DN 90x8,2 mm vč. tvarovek m 296,000

VV montáž a dodávka potrubí

VV montáž a dodávka tvarovek

VV signalizační vodič

VV výstražná folie

VV 296 296,000

VV Součet 296,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

13 K 8.05 Tlaková zkouška potrubí do DN 80 se zabezpečením konců a desinfekcí m 4,000

VV tlaková zkouška

VV zabezpečení potrubí

VV proplach a desinfekce

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

14 K 8.06 Tlaková zkouška potrubí do DN 125 se zabezpečením konců a desinfekcí m 296,000

VV tlaková zkouška

VV zabezpečení potrubí

VV proplach a desinfekce

VV 296 296,000

VV Součet 296,000

15 K 8.11 šoupátko DN 32 kus 3,000

VV dodávka a montáž šoupátka

VV dodávka a montáž  zemní soupravy

VV dodávka a montáž  poklopu a podkladní desky

VV orientační tabulka

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

16 K 8.12 navrtávací pas do DN 100 kus 3,000

VV montáž a dodávka navrtávacího pasu

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

17 K 8.14 hydrant podzemní DN 80 kus 1,000

VV dodávka a montáž hydrantu

VV dodávka a montáž  poklopu a podkladní desky

VV orientační tabulka

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

18 K 8.51 železobetonová armaturní šachta pojížděná auty do 40 t, vč. poklopu a žebříku a armaturní sestavy kus 1,000

VV železobetonová armaturní šachta pojížděná auty do 40 t, vč. poklopu a žebříku

VV armaturní sestava

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

D 998 Přesun hmot

19 K 998.1 Přesun hmot t 25,803
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 3. 5. 2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 45538093

LABSKÁ strojní a stavební společnost s.r.o. DIČ: CZ45538093

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK

Přístaviště Čelákovice - investice města Čelákovice

901 - VON
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 3. 5. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: LABSKÁ strojní a stavební společnost s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Přístaviště Čelákovice - investice města Čelákovice

901 - VON
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 3. 5. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: LABSKÁ strojní a stavební společnost s.r.o. Zpracovatel:  

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

Náklady soupisu celkem

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady
1 K 00001 Zařízení staveniště kpl 1,000

2 K 00002 Dokumentace skutečného provedení stavby vč. zaměření kpl 1,000

3 K 00015 geodetické práce kpl 1,000

4 K 00031 Dodavatelská dílenská dokumentace kpl 1,000

5 K 10001 územní vlivy (ztížené dopravní podmínky, práce na těžko přístupných místech) kpl 1,000

6 K 10002 provozní vlivy (provoz investora,ztížený silniční provoz, umístění staveniště s prostorovým omezením) kpl 1,000

Přístaviště Čelákovice - investice města Čelákovice

901 - VON
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 h) Formuláře a ostatní dokumenty, datový nosič   ,, Přístaviště Čelákovice“ (část města)    č. smlouvy …………………………. 

   1 

 

 h) Formuláře a ostatní dokumenty, datový nosič 

Dodavatel veřejné zakázky na stavebně – montážní práce „Přístaviště Čelákovice“ (část města) 

- Kontrolní kniha stavby 

- Formulář – Závazek o odkoupení vyzískaného materiálu 

- Formulář – Přehled patentů a užitných vzorů a průmyslových vzorů 

- Formulář seznam poddodavatelů a jiných osob 

- Formulář za bankovní záruky  

- Stavební povolení  

obsah datového nosiče 

- Celá část d) Smluvní podmínky obecné pro stavby menšího rozsahu jsou uloženy na přiloženém datovém nosiči 

- Celá část e) S mluvní podmínky zvláštní pro stavby menšího rozsahu jsou uloženy na přiloženém datovém nosiči 

- Celá část f) Technické specifikace jsou uloženy na přiloženém datovém nosiči 

- Celá část g) Výkresy jsou uloženy na přiloženém datovém nosiči 

- Celá část h) Formuláře a ostatní dokumenty jsou uloženy na přiloženém datovém nosiči 

 

 

                
 

 

 

 

 

 

 

 



* \ďFORMULAR 2.3.2.

PŘEHLED PATENTŮ, UŽITNÝCH VZORŮ A PRŮMYSLOVÝCH VZORŮ

LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o.Společnost :

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C vložka 1768

Kunětická 2679, Pardubice 530 09se sídlem:

IČO, DIČ: 45538093, CZ45538093

, jednatelemzastoupen:

jakožto účastník v zadávacím řízení na veř ejnou zakázku na stavební práce „Přístavišt ě Čelákovice", ev. č.
dle Věstníku veř ejných zakázek Z2022-008257 (dále jen ..účastník"),

tímto závazně

prohlašuje, že

technologické procesy, zařízení či jejich součásti nutné pro realizaci stavby

1. využívají těchto vynálezů, které jsou chráněny patentem dle příslušných ustanovení zákona č.
527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších př edpisů, nebo užitným

vzorem dle příslušných ustanovení zákona č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech, ve znění pozdějších
př edpisů, resp. ekvivalentů či obdoby vynálezů dle příslušných zahraničních právních řádů, které
požívají na území České republiky obdobné právní ochrany jako patenty či užitné vzory:

Právní titul
účastníka

k nakládání
s právy patentu

či užitnému
vzory v rozsahu
stanoveném v
příslušných

ustanoveních
Smlouvy

Název a
identifikace (zejm.

číslo, datum
udělení, resp.
registrace do
příslušného

rejst říku) patentu
či užitného vzoru

Termín
exspirace

právní ochrany
patentu či

užitného vzoru
na území České

republiky

Popis zařízení či
technologického
procesu,který je

předmětem ochrany

Wc.

1. Nepoužije se

2. /

2. využívají těchto věcí, výrobků či zařízení, které jsou chráněny průmyslovým vzorem ve smyslu zákona č.
207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů, ve znění pozdějších př edpisů, resp. věcí, výrobků či
zařízení, které mají dle příslušných zahraničních právních řádů ekvivalentní či obdobný status jako
průmyslové vzory a které na území České republiky požívají obdobné právní ochrany:

1



Právní titul
účastníka

k nakládání
s právy

k průmyslovému
vzoru v rozsahu
stanoveném v
příslušných

ustanoveních
Smlouvy

Název a
identifikace (zejm.

číslo, datum
udělení, resp.
registrace do
příslušného

rejst říku)
průmyslového

vzoru

Termín
exspirace právní

ochrany
průmyslového
vzoru na území
České republiky

Popis věci, výrobku či
zařízení, které je

předmětem ochrany

Wc.

Nepoužije se1.

/2.

3. nevyžadují získání žádných dalších práv (licencí) k patentům, užitným vzorům, průmyslovým vzorům

nebo ekvivalentním či obdobným př edmětům právní ochrany dle zahraničních právních řádů, které na

území České republiky požívají obdobné právní ochrany jako patent, resp. užitný vzor, resp.
průmyslový vzor.

Účastník dále prohlašuje, že uzavř ením Smlouvy poskytuje zadavateli veškerá práva (licence) ke shora v

bodech 1a 2 uvedeným př edmětům právní ochrany, a to v rozsahu stanoveném v čl. 17.5 Všeobecných
obchodních podmínek staveb pozemních komunikací ve znění Zvláštních obchodních podmínek.

Podpisem tohoto dokumentu potvrzujeme, že shora uvedené údaje jsou pravdivé.

V Pardubicích dne 3.5.2022

LABSKAstrojní a stavební společnost s.r.o.

**$1#**SKÁstrojn í y- ifc
Kunětick.- :
-E?I ^ fax 466 4 !.:- /04 • 406 415 706 (š)

společnost s.r.#.
• 640 09 PARDUBICE/ : J
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Ř e d i t e l s t v í v o d n í c h c e s t ČR

FORMULÁŘ 2.3.1.
SEZNAM PODDODAVATELŮ A JINÝCH OSOB
r

Společnost: LABSKA, strojní a stavební společnost s.r.o.
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C vložka
1768

Kunětická 2679, Pardubice 530 09

45538093, CZ45538093

se sídlem:

IČO, DIČ:

, jednatelem

jakožto dodavatel veřejné zakázky na služby „Přístaviště na Labi- II. fáze-OPAKOVANÉ
ŘÍZENÍ“, část 1: Přístaviště Čelákovice VZ (dále jen ..dodavatel"),
v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon" nebo „ZZVZ"), níže předkládá seznam
poddodavatelů, pokud jsou dodavateli známi včetně uvedení, kterou část bude každý
z poddodavatelů plnit

zastoupen:

V

Část veřejné zakázky,
kterou bude poddodavatel

plnit

Obchodní firma nebo název
nebo jméno a příjmení

poddodavatele

V

ICO (pokud bylo přiděleno) a
sídlo poddodavatele

IČO: 49241567, Dobronická
1371, Praha 4 - Libuš 148 26 mikropilotyZakládání staveb, a.s.

IČO:25205277, U vlečky 2,
Brno 617 00

ARGO Automatizace, s.r.o. elektro

IČO: 27865118, Teplická
21/16, D ěčín 405 02

plovákyPONTONY s.r.o.

v souladu s požadavky § 83 odst. 1 zákona níže předkládá seznam jiných osob, jejichž
prostřednictvím prokazuje kvalifikaci a u nichž doložil písemný závazek jiné osoby k
poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž
bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v
jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.
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Ř e d i t e l s t v í v o d n í c h c e s t ČR

Obchodní firma nebo název
nebo jméno a příjmení jiné
osoby

IČO (pokud bylo přiděleno) a
sídlo jiné osoby

Kvalifikace, která je jinou
osobou prokazována

Netýká se, neprokazujeme

/

/

V Pardubicích dne 3.5.2022

LABSKÁ/strojní a stavební společnost s.r.o.

Sí€Asírqjn í a stavební společnost s r•
©
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* N/1

FORMULAR 2.3.1.

ZÁVAZEK ODKOUPENÍ VYTĚŽENÉHO MATERIÁLU

LABSKÁ,strojní a stavební společnost s.r.o.Společnost:

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C vložka 1768

Kunětická 2679, Pardubice 530 09se sídlem:

IČO, DIČ: 45538093, CZ45538093

, jednatelemzastoupen:

jakožto účastník v zadávacím řízení na veř ejnou zakázku na stavební práce „Přístavišt ě Čelákovice", ev. č.
dle Věstníku veř ejných zakázek Z2022-008257 (dále jen „účastník"),

prohlašuje, že je srozuměn s tím, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky budou vytěženy materiály,
jejichž specifikace a jednotkové ceny jsou uvedeny níže v tabulce:

Jednotková cenaMnožstvíMateriál

//Nebudou

Účastník se tímto zavazuje př i respektování obecně závazných právních př edpisů výše uvedený materiál
(majetek České republiky) od zadavatele odkoupit, a to ve skutečně vytěženém množství. Kupní cena za

vytěžený materiál se bude rovnat součinu skutečně vytěženého množství jednotlivých materiálů a jejich
příslušné jednotkové ceně uvedené tabulce shora. Účastník se tímto zavazuje uhradit faktury vystavené
objednatelem na kupní cenu vytěženého materiálu ve lhůtě splatnosti 30 dnů. Účastník se tímto zároveň
zavazuje uhradit náklady na př epravu tohoto materiálu z místa vytěžení na místo jeho dalšího zpracování

/ uložení. Účastník tímto potvrzuje, že shora uvedený závazek platí po celou dobu realizace zakázky.

Účastník dále bere na vědomí, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky mohou vznikat odpady,
jejichž původcem bude Účastník, resp. jeho poddodavatelé. Účastník se zavazuje zajistit a monitorovat, že
s těmito odpady bude nakládáno v souladu s platnou legislativou.

V Pardubicích dne 3.5.2022

LABSKÁ. strojní a stavební společnost s.r.o.

strojní a strr
Kunětická ui. 2679 • 5$0 09 PARDUBICE
el + fax 466 415 704 466 415 706 (ě)

s/oíečnost s.r.tt.
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