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SMLOUVA 0 one
6. 8936/2016l775

Lesy Ceské republiky, s.p.

ICC: 421 96 451
DIC: CZ42196451

sidlem: Pfemyslova 1106/19, Novy Hradec Krélové, 500 08 Hradec Krélové
zapsén v obchodnim rejstfiku u Krajského soudu Hradec Krélové. oddil A XII, vloZka 540

statutérni orgén: Ing. Daniel Széréd, Ph.D., generélni feditel

zastoupené na zékladé povéfeni die smérnice 19/2015 Podpisovy fa’d: Ing. feditelem
Krajského reditelstvi Liberec

ve vécech technickych jedné:

, hlavni technicky pracovnik pro stavebni oinnost, tel. mail:

technicky pracovnik pro stavebni éinnost, é. tel: e—mail:
j

bankovni spojeni: Komeréni banka, a.s., poboéka Hradec Krélové

éislo L'Iétu: 26300-511/0100
(dale jen ,,objednatel“)

Ing. Nadéida Héjkové;

KH-Mosty— projekéni a statické kancelér", prohlidky mostu a investorsko-inienYrské C‘innost

ICC: 693 98 631
DIC: C26452091591
sidlo: Sosnova 105, 470 01 Ceské Lipa
('2. telefonu: e-mail:

bankovni spojeni: CSOB Cislo L'Jétu:
(déle jen ,,zhotovite|“)

uzaviraji a timto uzavfeli podle § 2586 a nésl. zékona ('3. 89/2012 8b., obéansky zékonik, tuto smlouvu o dilo:

Pfedmét smlouvy

1. Pfedmétem této smlouvy je zévazek zhotovitele vypracovat pro objednatele na vlastni nebezpeéi a
odpovédnost dokumentaci:

Projektové dokumentace pro stavebni fizenl a pro provédéni stavby:

,,0prava mostu pres Svitévku - PD + AD“; da'le jen ,,projektové dokumentace".
Evidenéni éislo zakézky 3936/2016l775
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vée za podminek stanovenych prisluénymi prévnimi predpisy a technickymi normami, zadévacim
fizenim, na jehoz zékladé byla uzavrena tato smlouva, sprévnimi akly a touto smlouvou.

Projektové Cinnost bude provedena podle ustanoveni § 159 zékona é. 183/2006 Sb. v L'Iéinném
znéni s odpovédnosti projektanta uvedenym ustanovenim upravenou.

Rozsah a obsah projektové dokumentace je dén vyhlaékou é. 503/2006 8b., 0 podrobnéJSI upravé
(Izemniho fizeni, vefejnoprévni smlouvy a Uzemniho opatreni é. 146/2008 Sb. 0 rozsahu a gbsahu
proiektové dokumentace dopravnich staveb v (loinném znéni a zadévacim listem projekénich praci.
ktery je prilohou této smlouvy.

Projektové dokumentace bude splfiovat technické pozadavky na jeji obsah a tvorbu dle ustanoveni
pfisluénych obecné zévaznych prévm’ch pfedpisfl.

Projektové dokumentace bude zpracovéna v podrobnostech umoifiujicich zadéni (dle zékona
é. 134/2016 8b., 0 zadévéni vefeach zakézek, v L'Iéinném znéni) a provédéni stavby. Podrobnosti
vymezeni pfedmétu vefejné zakézky na stavebni préce a rozsah soupisu stavebnich praci. dodévek
a sluZeb s vykazem vymér (§ 92 zékona é. 134/2016 8b., 0 zadévéni vefeach zakézek, v (16innérn
znéni) budou zpracovény v souladu s vyhléékou é. 169/2016 Sb. v (loinném znéni.

Nedilnou souéésti zévazkt‘] zhotovitele dle této smlouvy je téz zajiéténi véech podkladfl, prflzkumfl a
zkouéek potrebnych pro zpracovéni projektové dokumentace v rozsahu nezbytném pro fédnou a
oprévnénou realizaci stavby.

Nedilnou souéésti zévazkfl zhotovitele dle této smlouvy je rovnéz osobni projednéni projektované
stavby se véemi dotéenYmi vlastniky a uiivateli nemovitosti, sdotéenymi orgény stétni sprévy,
s vlastniky éi sprévci inienyrskych siti a komunikaci a s daléimi dotéenymi fyzickymi a prévnicky’rmi
osobami. Zhotovitel objednateli pfedloii névrh vypofédéni pripominek osob a orgénfl dle predchozi
véty k rozhodnuti o daléim postupu stran podoby projektové dokumentace; rozhodnutim objednatele
je zhotovitel pfi daléim postupu vézén.

Zhotovitel téi zajisti veékeré doklady potfebné pro vydéni stavebniho povoleni pro realizaci
projektované stavby.

Zhotovitel prohlaéuje. 2e je seznémen se véemi L'Jdaji potrebnymi pro rédné provedeni dila a 2e se
pred podpisem této smlouvy seznémil s povahou budouciho staveniété.

Zhotovitel se déle zavazuje provédét autorsky dozor nad souladem provédéné stavby sjim
zhotovenou, ovérenou projektovou dokumentaci. Autorsky dozor bude provédén formou kontrolni
éinnosti projektanta na stavbé — Uéasti autorizované osoby na stavbé dle potfeb objednatele
(zpravidla pri kontrolnich dnech, kontrolnich prohlidkéch stavby, pfi pfedéni a pfevzeti staveniété
stavby, pfi predéni a prevzeti zhotovené stavby apod.). V rémci vykonu autorského dozoru dle této
smlouvy bude zhotovitel kontrolovat soulad provédéné stavby sjim zhotovenou, ovéfenou
(schvélenou) projektovou dokumentaci. se stavebnim povolenim (L'Jzemnim rozhodnutim), jakoi i s
daléimi prévnimi akty a vyjédfenimi, které jsou pro realizaci stavby zévazné a s nimii byl
objednatelem seznémen nebo snimii se seznémil vprflbéhu realizace této smlouvy; zjiéténi
uéinéné pfi této éinnosti zhotovitel neprodlené zaznamené ve stavebm’m deniku, a to véetné svych
névrhfl a poiadavkfl. Zhotovitel se ve stavebnim deniku VZdy vyjédfi ke véem zépisflm, které mohou
mit vliv na shora uvedeny soulad, a to formou jejich odsouhlaseni, nesouhlasu nebo névrhu l'Jprav
daléiho postupu. K vykonu éinnosti autorského dozoru bude zhotovitel vyzvén objednatelem, a to
alespofi 5 dni pfedem. Zhotovitel je povinen uéinit L'Jkon autorského dozoru v dobé objednatelem
stanovené, byI-li k nému dle pfedchozi véty véas vyzvén.

Projektové dokumentace bude vyhotovena v mnoistvi:

6 ks paré

1 x v elektronické podobé (needitovatelné — formét pdf., editovatelné - format doc. xls.)

ll.

Doba plnéni

Zahéjeni praci na projektové dokumentaci (déle jen ,,zahéjenl praci“): 28. 11. 2016
Odevzdani praci na projektové dokumentaci (déle jen ,,odevzdéni praci“): 15. 3. 2017
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Odevzdénim praci se rozumi pfedém’ dvou paré projektové dokumentace k zévéreénému posouzeni
shody s poiadavky objednatele
Objednatel provede kontrolu odevzdanych praci a sdéli zhotoviteli vysledek posouzeni jejich souladu
s poiadavky objednatele ve lhflté do 10 (1a 0d jejich obeeni.
Zjisti-Ii objednatel vrémci kontroly odevzdanych praci nedostatky, vyzve zhotovitele k jejich
odstranéni. Tim neni dotéena Ihflta pro pfedéni a pfevzeti dila dle odstavce 4.
Zhotovitel se zavazuje dilo — projektovou dokumentaci dle této smlouvy provést nejpozdéji do
31.3.2017; objednatel se zavazuje provedené dilo — projektovou dokumentaci pfevzit.
Provedenim dila — projektové dokumentace se rozumi pfedéni poiadovaného poétu paré projektové
dokumentace objednateli. Dilo je provedeno, je-li plné zpflsobilé slouiit svému Uéelu a nevykazuje—li
vady. Dilo mé vadu, neodpovidé-Ii smlouvé. Objednatel neni povinen pfevzit dilo vykazujici vady.
popfipadé dilo nezpflsobilé plné slouzit svému L'Jéelu; ustanoveni § 2628 obéanského zékoniku se
nepouzue.

O pfedéni a pfevzeti dila — projektové dokumentace bude uéinén datovany zépis do protokolu a
potvrzen podpisy obéma smluvnimi stranami.

Pokud zhotovitel pfipravi préce k odevzdém’ pied sjednanym terminem, zavazuje se objednatel
pfevzit je iv nabldnuté zkrécené Ihflté.
Autorsky dozor bude zhotovitelem poskytovén po celou dobu realizace stavby, jei je pfedmétem
projektové dokumentace, a to do okamiiku vydéni kolaudaéniho souhlasu, resp. oprévnéného
zahéjeni uiivéni stavby, jeZ je pfedmétem projektové dokumentace, neni-li kolaudaéni souhlas
poiadovén, nebude-li objednatelem pisemné poiadovéno jinak.

lll.
Cena a platebni podminky

Za fédnou realizaci pfedmétu této smlouvy. tj. zhotoveni dila — projektové dokumentace a poskytnuti
véech plnénl dle této smlouvy. vyjma vykonu autorského dozoru zhotovitelem, jei je predmétem
zvléétni odmény dle odstavce 2, néleil’ zhotoviteli cena 2a dilo v celkové vyéi 77.800,-Ké bez DPH,
slovy sedmdesétsedmtisicosmset korun éeskych bez DPH. Ktéto cené bude pfipoétena DPH ve
vyéi dle pfisluéného prévniho pfedpisu, tj. dle zékona é. 235/2004 8b., 0 dani z pfidané hodnoty,
vznikne-Ii povinnost k jejI Uhradé.
Cena za dilo je strukturovéna dle poloikového rozpoétu uvedeného vpfl'loze této smlouvy a
zahrnuje veékeré néklady zhotovitele na fédnou realizaci této smlouvy; zménéna mfize byt pouze
pisemnou dohodou smluvnfch stran (dodatkem).

Za vykonany autorsky dozor se sjednévé smluvni cena a to jako sazba za Uéast na stavbé. Sazba
za Uéast na stavbé Cinl 1.500,-Ké bez DPH (k této ééstce bude pfipoétena DPH ve vyéi dle
pfisluéného prévniho predpisu, tj. dle zékona é. 235/2004 Sb., 0 dani z pfidané hodnoty) za jednu
Uéast zhotovitele na stavbé. V rémci této sazby je zahrnuta odména 2a kontrolni éinnost vykonanou
zhotovitelem v prflbéhu jednoho kalendéfniho dne a néhrada veékerf/ch nékladfl zhotovitele
s takovou éinnosti spojenych, véetné nékladfl na cestovné, stravné a pfipadné ubytovéni.
Cena je sjednéna podle cenové nabidky zhotovitele a zahrnuje veékeré néklady zhotovitele na
fédnou realizaci pfedmétu smlouvy.
Zélohy objednatel neposkytuje.

Cena za dilo dle odstavce 1 bude objednatelem zhotoviteli uhrazena zékladé faktury (dafiového
dokladu), Fadné vystaveného zhotovitelem p0 fédném dokonéeni a pfedéni dila — projektové
dokumentace objednateli a doruéeného na adresu:
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Cena za fédné vykonany autorsky dozor bude objednatelem zhotoviteli hrazena VZdy za véechny
L'Ikony vykonu dozoru v obdobi jednoho kalendéfni mésice, jeé se povaiuji za jedno diléi zdanitelné
plnéni ve smyslu pfisluénych prévnich pfedpisfl, a to na zékladé faktury (dafiového dokladu)
vystaveného zhotovilelem p0 uplynuti kalendéfniho mésice, 2a néji cena néleii, nejpozdéji do 15
dne kalendéfniho mésice p0 takovém kalendéfnim mésici nésledujiciho, doruéeného objednateli.

Splatnost faktur je 21 dni ode dne jejich doruéeni smluvni strané.

Objednatel je oprévnén zhotovitelem vystavenou fakluru vrétit bez proplaceni, jestliie vyL'Iétovéni
nevyhovuje stanovenym poiadavkfim, zejména pak:
~ jestliie faktura neobsahuje véechny néleiitosti dahového dokladu,
7 nebyly-li vétované préce provedeny nebo vykazuji vady, nebo jsou-li uétovény neoprévnéné.
V takovém pfipadé Objednatel neni v prodleni s platbou takto (Iétované ceny.

IV.
Daléi préva a povinnosti smluvnich stran

Projektovou dokumentaci vypracuje autorizované osoba v oboru mosty a inZenyrské konstrukce
Ing. é. CKAIT 0501040, te|.: e-mail:

Zhotovitel projedné névrh technického feéeni stavby na vyrobnich vyborech, které svolé v prflbéhu
zpracovéni projektové dokumentace, za L'Iéasti objednatele a daléich stran dotéenych stavbou.
Zépisy z vyrobnich vyborfl budou souéésti dokladové (“:ésti projektové dokumentace.

Zhotovitel se zavazuje provést odborny vyklad v dokumentaéni komisi objednatele, na kterou bude
objednatelem pozvén. Zhotovitel poskylne pro jednéni dokumentaéni komise potfebné podklady
(fotodokumentace, textové Cast a vykresy v elektronické podobé — formét pdf).

Projektant se zUéastni flstniho jednéni v rémci stavebniho fizeni.

Zhotovitel se zavazuje provédét autorsky dozor nad souladem provédéné stavby sovéfenou
projektovou dokumentaci. Zhotovitel bude provédét autorsky dozor nad realizaci stavby, bude se
(Iéastnit kontrolnich prohlidek stavby a kontrolnich dni: svolanych objednatelem.

Nedilnou souéésti projektové dokumentace bude soupis stavebnich praci, dodévek a sluieb
nezbytnYch pro Fédné zhotoveni projektované stavby s vykazem vymér (slepy’ rozpoéet).

Poloikovy rozpoéet stavby (kontrolni rozpoéet), véetné souhrnu bude obsaien ve véech paré
projektové dokumentace. Wkaz vymér bude vypracovén samostatné a u jednotlivych polozek bude
vidy uveden zpflsob a postup vypoétu a jejich popis.

Zhotovitel projedné s vlastniky pozemkfl (staveb), jez maji byl stavbou dle projektové dokumentace
dotéeny. podminky uzavfeni smlouvy dle § 110 odst. 2 stavebm’ho zékona a zajisti jejich vyjédfeni
v uvedeném sméru. vysledky tohoto projednéni sdéli objednateli a zéroveh mu pfedé vyjédfeni dle
véty prvni. Zhotovite| objednateli pfedloil’ névrh vypofédéni vyjédfeni k rozhodnuti o daléim postupu
stran podoby projektové dokumentace; rozhodnutim objednatele je zhotovitel pfi daléim postupu
vézén.

Projektové dokumentace bude obsahovat (v éésti E. Zésady organizace vystavby) posouzeni, zda
préce a éinnosti vykonévané na stavbé budou podléhat povinnosti zpracovéni plénu bezpeénosti a
ochrany zdravi pfi préci na staveniéti a povinnosti uréit potfebny poéet koordinétorfl bezpeénosti a
ochrany zdravi pfi préci (BOZP) ve fézi pfipravy dila. Pokud bude nutné uréit koordinétora BOZP,
Objednatel jej na vlastni néklady uréi a zhotovitel poskytne koordinétorovi potfebnou souéinnost.

fipadé, 2e pfi zpracovéni projektové dokumentace vyplyne, 2e pfi stavbé budou provédény
préce a éinnosti vystavujlci fyzickou osobu zvyéenému ohroieni iivota nebo poékozeni zdravi (dle
naFizeni vlédy é. 591/2006 Sb. — pfiloha C. 5), bude souéésti projektové dokumentace plan
bezpeénosti a ochrany zdravi pfi préci na staveniéti.

Projekt bude élenén na stavebni objekty dle poiadakl objednatele a podle charakteru finanénich
prostfedkfl.

Originély véech dokladfl budou souéésti paré 5:. 1 projektové dokumentace.
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13. Zhotovitel souhlasi s rozmnoiovénim projektové dokumentaco pro potfeby zajiéténi pi‘ipravy stavby

{.11

3.

a pro zadéni a realizaci stavby.

V.
Zéruka 2a jakost

. Zhotovitel odpovidé objednateli 2a sprévnost, celistvost auplnost jIm zpracované projektovo
dokumentace, za sprévnost, celistvost, L’iplnost abezpeénost stavby provedené podIe jim
zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakoz iza
technickou aekonomickou l’irovefi projektu technologického zafizeni, véetné vlivfi na Zivotni
proslfedi.

Zéruku za jakost dle odstavce 1 zhotovitel objednateli poskytuje na dobu konéici upIynutim 5 let od
vydéni kolaudaéniho souhlasu k uiivéni stavby, jei je pfedmétem projektové dokumentaoe.

Vady projektové dokumentace je zhotovitel povinen odstranil ve Ihfité do 10 dni od jejich
pisemného oznémeni objednatelem, nebude-Ii plsemné dohodnuto jinak. V pfipadé, 2e objednateli
vznikne v piiéinné souvislosti s vadou projektové dokumentace ékoda, je zhotovitel povinen k
pisemné v92vé objednatele tuto objednateli uhradit, véetné pfipadné néhrady nékladfi objednatele
spojenX/ch s nutnosti provedeni pfipadnych vicepraci zhotovitelem stavby, a to do 10 dni: od
doruoeni vyzvy.

VI.

Smluvni pokuty

V pflpadé prodieni zhotovitele s provedenim dila die él. Il. odst. 4 této smlouvy zapiati zhotovitel
objednateli smluvni pokutu ve vyéi 0,1 % z ceny za dilo bez DPH za kaidy, byI‘ i zapoéaty, den
prodleni.
V pfipadé prodleni smluvni strany s Lihradou penéZitého plnéni dIe této smlouvy néieii druhé
smluvni strané (irok z prodleni ve Wéi 0,05 % z ééstky, s jejimi zaplacenim je strana v prodleni, za
kaidy, byt‘ i zapoéaty, den prodleni.
fipadé prodleni zhotovitele sodstranénim vady dIe (:I. V. této smlouvy je zhotovitel povinen
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve Wéi 500,-Ké (slovy pétset korun desks/ch) za kaZdy, byt' i
zapoéaty, den prodleni.
Smluvni pokuty mohou byt kombinovény (tzn., 2e uplatnéni jedné smluvni pokuty nevyluéuje
soubéiné upiatnéni jakékolivjiné smluvni pokuty).
Uhradu smluvni pokuty provede zhotovitel na liéet objednatele, a to na zékladé objednateiem fédné
vystaveného dafiového dokladu (faktury), doruéeného zhotoviteli. se splatnosti 21 (Int: ode dne
doruéeni. Kfaktufe musi byt pi‘iIoZeno oznémeni o uplatnéni smluvni pokuty obsahujici popis a
éasové uréeni udélosti, které vsouladu se smlouvou zaklédé prévo objednatele smluvni pokutu
poiadovat. V piipadé, ie faktura nebude mit odpovidajici néleiitosti, je zhotovitel oprévnén zaslat ji
ve Ihfité splatnosti zpét objednateli kdoplnéni, anii se tak dostane do prodleni s platbou; Ihfita
splatnosti poéiné béiet od doruoeni néIeZité doplnéného oi opraveného dokladu zhotoviteli.

VII.
Odstoupeni od smlouvy

Objednatel i zhotovitel jsou opravnéni odstoupit od této smlouvy vpfipadech a 2a podminek
stanovenych obéanskym zékonikem.
Zhotovitel je oprévnén odstoupit od této smlouvy zejména v pfipadé, pokud mu Objednatel i pies
pfedchozi pisemnou vyzvu v dodateéné poskytnuté, pfiméfené Ihtlté neposkytne souéinnost nutnou
pro fédnou realizaci dila dle této smlouvy, anebo pokud je Objednatel v prodleni s platbou ceny po
dobu deléi nez jeden mésic.
Objednatel je oprévnén odstoupit od této smlouvy zejména v pfipadé:
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— provédéni praci v rozporu s touto smIouvou,
~ pokud je zhotovitel v L'Ipadku,
7 prodleni zhotovitele s provedenim dIIa o vice nei jeden mésic nebo
ijestli2e z chovéni zhotovitele. postupu praci nebo jinyIch okoInostI nepochybné vyplwé. 2e

povinnost zhotovitele bude poruéena zpflsobem, ktery zaklédé prévo objednatele 0d této smlouvy
odstoupit.

4. Vzéjemné préva a povinnosti smluvnich stran se v pfipadé ukonéeni Iéto smlouvy fidi ustanovenimi
obéanského zékoniku, nestanoviuli smlouva néco jiného.

VIII.

Zévéreéné ujednéni

1. Otézky smluvné neupravené se feéi dIe ustanoveni obéanského zékoniku.

2. Tuto smlouvu je moino ménit pouze oboustranné schvélenymi pisemnymi dodatky.

3. O zménéch oprévnénych osob nebo jejich kontaktnich I'Idajfl a zménéch bankovniho spojeni se
smluvni strany bez zbyteéného odkladu pisemné informujI.

4. Smluvni strany shodné prohIaéujI, ie se fédné seznémili s uvedenymi smluvnimi podminkami a
bezvyhradné s nimi souhlasI. Nedilnou zévaznou souéésti smlouvy je ijejI pfiloha,

5. Smlouva je vyhotovena ve étyfech stejnopisech, z nichi kaidé ze stran obeI po dvou.

PfiIoha — Zadévaci Iistprojekénich pracI



Pfiloha (‘3. 1 Pracovniho postupu OSIU 02/2012 — Zadévaci list projektovyIch praci - VZOR

LESY éESKE REPUBLIKY, s. p.
Krajské Feditelstvi Liberec

Zadévaci list projektovf/ch praci dokumentace
Nézev akce: Oprava mostu pfes Svitévku
Druh realizace: oprava mostu na Iesni cesté
Stupefi dokumentace: Projektové dokumentace pro stavebni povoleni a provédéni stavby

Misto4stavby: LS Ceské Lipa, revir Zékupyl Obec s rozéifenou pfisobnosti: Ceské Lipa

obec Velenice, k.L’1.VeIeniceuZékup . Kraj: Liberecky

Pogis stévaiiciho stavu: oprava ZB mostu na opéréch s kamenného zdiva pres Svitévku. Délka mostu
7,3 m rozpéti 6,20 m. Mostek je v havarijnim stavu, poékozené zébradli, poékozené hydroizolace,
spéry opér misty vyplavené, obnaZené vyztuZe v mostovce s korozi. Komunikace na mosté nerovné,
zanesené.

Popis névrhu a poiadavkfl investora:
Popis praci: zhotovenl’ projektové dokumentace potfebné krealizaci stavby. Navrhované I‘eéeni:
oprava mostku - oéiétém’ mostovky, opér a zdiva, oprava hydroizolace nosné konslrukce, oprava
rozvolnéného zdiva a pr'espérovéni, sanace podhledu mostovky, Novy povrch komunikace a zébradli.
Déle zajiéténi stanovisek spré vcil inz'enyrskych s/ti, stanoviska sprévce tok stanovisko dotéené oboe a
orgém’: stétni sprévy. . ..

Pfedpoklédany néklad na stavbu: 1 300 tis. Kc': bez DPH
Koncept projektu bude projedne’m na vyrobnim vyboru svolaném projektantem do: 28.2.2017.
Termin odevzde’mi projektové dokumentace (DSP+RDS): 31.3.2017.
Projekt bude vyhotoven v 6 samostatnych paré.

Obsah dokumentace:

Rozsah a obsah projektové dokumentace pozemnich komunikaci k ia'dosti o stavebni povoleni
pod/e § 110 odst. 2 pism. b) stavebniho zékona a k oznémeni stavby ve zkréceném stavebnim
r'izeni podle § 117 odst. 2 stavebniho zékona je stanoven pfilohami c". 7 a 6. 8 k vyhlés"ce é.
146/2008 Sb. 0 rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb. Souéasné musi
splfiovat souéésti vyhlés'ky é. 230/2012 Sb.

Dokumentace bude déle obsahovat vyjédfeni sprévcfl siti a dotc'enIIch orgénd a organizaci.

Projektové éinnost bude provédéna dle ustanoveni § 159 stavebniho zékona.
Do poiadavkfi na zpracovéni PD musi byt zahrnuty véechny znémé podminky z pfedchozich stupfifl
dokumentace. Dokumentaci je nutné zpracovat tak, aby mohla slouzit jako podklad pro vybérové
fizeni a pokud moino jako realizaéni dokumentace. Existuje-li poiadavek zpracovat detail patfici do
realizaéni dokumentace, stanovit tento poiadavek jii pfi zadévéni dokumentace.

Ostatni gozadavky:
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— Zhotovitel projedné navrh technického feéeni stavby na vyrobnich vyborech, které svolé
v prflbéhu zpracovévéni projektové dokumentace 2a L'Iéasti objednatele a daléich
ztléastnénych stran dotéenych stavbou. Zépisy z vyrobnich vyborfl budou souéésti dokladové
éasti projektové dokumentace, névrh technického feéeni pfedklédany dotéenym osobém bude
pfedem projednén s objednatelem.

- Souéésti PD (v éésti E0 Zésady organizace vystavby) bude posouzeni plnéni povinnosti
zadavatele stavby podle zékona C. 309/2006 Sb. Zda je stavbu moZné realizovat jednim
zhotovitelem (napf. jedné se 0 jednoduchou stavbu snizkou néroénosti na koordinaci,
neobsahujici Zédné technologické zafizeni apod.), nebo zda bude stavba svym rOZSahem
podléhat povinnosti doruéeni oznémeni o zahéjeni praci oblastnimu inspektorétu préce
(celkovy plénovany objem praci a éinnosti béhem realizace dila pfeséhne 500 pracovnich dnfl
v pfepoétu na jednu fyzickou osobu) — tedy zda je nutné uréit koordinétora BOZP ve fézi
pfipravy dila.

- Termin pfedéni a pfevzeti projektu bude stanoven v SOD. Teprve po pfedani a pfevzeti dila je
moino vystavit fakturu.

- Dokumentace bude pfedéna i v elektronické podobé (needitovatelne‘ —- formét pdf — vykresy,
textové éést)” edi/ovatelné — formét xls — vykaz vymér, rozpoéet).

- Zhotovitel souhlasi sjejim rozmnoZovénim pro potfeby ziskéni L'Izemniho rozhodnuti,
stavebniho povoleni, vybéru zhotovitele stavby a jeji provedeni.

- Budou-li shledany chyby nebo nedostatky v odevzdanych pracich, bude dohodnuta Ihfita jejich
odstranéni.

v
Zadavatel je organizaci, na nii se vztahuje zékon c. 137/2006 Sb. 0 vei‘ejnSIch zakézkéch a
zpracované dokumentace bude souéésti zadévaci dokumentace pro vybérové Fizeni na dodavatele
stavebnich praci.
Tento zakézkovy list slouzi k upfesnéni cenové nabidky a uzavfeni smlouvy o dilo na projektovou
dokumentaci.

One:
Investor:
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investorsko-inieINrské éinnost

Tel.

5T

7T lng.
Projekém’ a statické kanceléf‘, prohll'dky mom“: a

Cenové nabl'dka pro iniem’lrsko - proiekéni préce na akci : Oprava mostu pFes
Svitévku v Kl]. Velenice u Zékup.

T Nézeviobjektu Wkonové féze
T Most pfes Svitévku

T
T
T
T

Cena v Kc“:

‘Geodetické zamVFenI' 8000

TZabezpeéem’ vstupm’ch podkladfi
T -shroméidéni podkladfi a stanoveni zékladnich cilfl

6200

-zabezpeéeni potfebnych prfizkumfi pro vypracovéni
dokumentace

’Jednostupfiovy projekt — Projektové dokumentace pro
;stavebnl’ povolenl’ a provédém’ stavby
T -Projeklové dokumentace stavby jednostupfiové DSJ. Projektové
dokumentace zpracovéna v rozsahu projektu pro povoleni stavby

Ta v podrobnoslech projektu pro provédéni stavby DSP+DPS

52400

[—

Jedném’ s dotéeny'lmi orgény ke stavebnl’mu povolem‘ 6200

Rozpoéet a vy'lkaz vymér 5000

Cena celkem bez DPH

ECenaZelkem véetné DPH 21%
77 800,00 KE

94 138,00 KE':

Ceny bez sprévnich poplatkfl a majetkoprévnich smluv.

Termin dodéni :
- koncept do 31.12.201 6
- DSP/DPS do 28.2.2017

v Ceské Lipé 4.10.2016

111g.
KH — mosty; projekéni a statické kanceléf, prohlidky 11103t a
[00:
Sidlo :
Doméovaci adresa : Hméifské 2985, Ceské Lipa 470 01
Tel. l
Email:
lntcrnetové strénky:

Strénka l-l

investorsko-inienj'rské éinnost.






