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Lesy Ceské republiky, sap.
163042196 451
DIC: CZ42196451
sidlem: Pfemyslova 1106/ 19, NOV)? Hradec Krélové, 500 08 Hradec Krélové
zapsén V obchodnim rej stfiku u Kraj ského soudu Hradec Krélové, oddfl A XII, Vloika 540
statutéml' orgén: Ing. Daniel Széréd, Ph.D., generélnl’ feditel
zastoupené na zékladé povéfenl' dle smérnice 19/2015 Podpisovy Fad:
feditelem Kraj ského feditelstvi Chocen
ve vécech technickych jedné: (technicky dozor)
é. telefonu: , e—mail:
bankovni spojeni: Komeréni banka, a.s., poboéka Hradec Krélové
éislo fiétu
fakturaéni adresa: LS Rychnov nad Knéinou, Na Sédkéch 1177, 516 01 Rychnov nad Knéinou
(déle jen ,,0bjednatel“) ‘

a

Stavitelstvi EU s.r.0.

1630: 27521711
D163: 0227521711
zapsén V obchodnim rej stfiku u Kraj ského soudu V Hradci Krélové, oddfl C, Vloika 23910
sidlo: Husovo némésti 99, 517 54 Vamberk
zastoupeny: panem
ve Vécech technickych jedné: pan
é. telefonu: , e-mail:
bankovnl' spojeni: CSOB Rychnov nad Knéinou, éislo fiétu:
(dzile jen ,,zhot0vitel“)

uzaviraji a timto uzavfeli podle § 2586 a nésl. zékona 6. 89/2012 Sb., obéansky zékonik, tuto smlouvu 0 diloz

II.
Pfedmét smlouvv

1. Pfedmétem této smlouvy je zévazek zhotovitele provést pro obj ednatele na Vlastni nebezpeéi a
odpovédnost dilo Oprava LC Obchoi, evidenéni éislo zakézky S919/2017/150 a to 221
podminek stanovenych pfis1u§nymi prévm’mi pfedpisy a technickymi normamia touto
smlouvou.

2. V rémci plnéni této smlouvy zhotovitel na Vlastnl’ néklad, nebezpeéi a odpovédnost provede, popf.
zabezpeéi Véechny préce a opatfeni potfebné kfédne’ realizaci dfla. Souéésti zévazku zhotovitele
dle této smlouvy je i provedenl' nésledujicich praci a éinnosti:

— ve§keré préce uvedené V cenOVé nabidce
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Cena téchto plnéni je zahmuta V 06116 221 dflo dle (31. IV. odst. 1 této smlouvy.

Objednatel se zavazuje fédné zhotovene’ dilo 0d ZhOtOVitele pfevzl’t a zhotoviteli za néj zaplatit
touto smlouvou dohodnutou cenu zpfisobem smlouvou stanovenjrm.

Veékeré odchylky provedem’ dfla a jeho postupu 0d vymezeni daného touto smlouvou jsou
pfipustné pouze tehdy, budou—li obj ednatelem pfedem pisemné odsouhlaseny. Provedeni Vicepraci
je moiné jen na zékladé pisemného dodatku této smlouvy.

Zhotovitel prohlaéuje, Ze je seznémen se Véemi fidaji potfebnjqni pro fédne’ provedenl’ dfla a 26 ani
pfi vynaloieni odborné péée, jii 126 na ném rozumné poiadovat, neshledal rozporfi nebo
nedostatkfi, jei by brénily fédnému provedeni dfla zpfisobem a V rozsahu dle této smlouvy.

III.
Doba plnéni

Termin zahéj em’ provédém’ dila: 13.6.2017

Dflo, které je pfedmétem této smlouvy, bude provedeno, Véetné fédného poskytnuti plnéni dle 61.
II. odst. 2 te’to smlouvy, nejpozdéji 4.7.2017 Tato lhfita se prodluiuje 0 poéet dm’, 0 néi doélo
k posunu zahéjeni provédéni dfla oproti terminu dle odstavce 1 z dfivodu na strané objednatele,
nebude—li pisemné dohodnuto jinak. Dflo je provedeno, je—li zpfisobilé slouZit sve'mu fiéelu a
nevykazuje—li vady. Dflo mé vadu, neodpovidé—li smlouvé. Objednatel neni povinen pfevzit dilo
vykazujl'ci vady, popfipadé dflo nezpfisobilé slouiit svému fiéelu; ustanoveni § 2628 obéanske’ho
zékoniku se nepouiije.

Vpfi’padé, ie objednatel pisemné poiédé o pferuéeni praci na staVbé (napf. z dfivodu zmény
finanénl’ho plénu), je zhotovitel povinen préce pferu§it na dobu objednatelem stanovenou. O dobu
pferuéeni praci dle tohoto odstavce se posunuje tennin pro provedem’ dfla dle odstavce 2.

IV.
Cena za dilo

Za fédné provedenl' dfla dle této smlouvy nélei'i zhotoviteli cena za dflo ve Vy§i 267 315 Ké bez
DPH, slovy dvésté§edesétsedmtisictfistapatnéctkorunéeskych bez DPH. DPH bude fiétovéno V6
V3'I§i dle pfisluéného prévniho pfedpisu, tj. dle zékona (“3. 23 5/2004 8b.,
0 dani z pfidané hodnoty.
Zhotovitel prohlaéuje, Ze je plétce DPH.

Cena za dflo je strukturovéna dle fiplného rozpoétu uvedeného V pffloze této smlouvy a zahrnuje
veékeré néklady zhotovitele na fédné provedem’ dila, Véetné poskytnuti V§€Ch prév a plnéni dle této
smlouvy.

fipadé zmén dfla (ménépraci éi Vicepraci) se k jejich ocenénl' pouiije rozpoéet, ktery je
pfflohou této smlouvy (déle jen ,,rozpoéet“), a cenové soustava URS (déle jen ,,cenik“). Pro
Vypoéet jednotkové ceny za ménépréce éi Vicepréce bude pouiito:
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a) smluvm’ch iednotkOVVch can pfisluém’lch praci z rozpoétu, jsou—li tyto ceny a préce V
rozpoétu obsaieny,

b) neisou—li pfislu§né préce a cenV V rozpoétu obsaienv, urél' se iednotkové cena pfedmétch

1. J6-11 V rozpoétu obsaien pfislu§ny rozpoétovy dfl:
cenikové cena nové poloiky X (nabidkové cena pfisluéného dflu dle rozpoétu / cem’kové cena
pfislu§ného dflu z rozpoétu) = jednotkové cena nové poloiky.
2. Neni—li V rozpoétu obsaien pfisluény rozpoétovy dfl:
cem’kové Gena nové poloiky X (nabidkové cena za dflo dle rozpoétu / cenikové cena dila, tj.
praci uvedenych V rozpoétu) = jednotkové cena nové poloiky.

c) neni—li cena n0Vé poloikv vcem'ku (cem’cich cenové soustaVV URS) uvedena, uréi se
jednotkové cena pfedmétnych praci na zékladé kalkulace zhotovitele odpovidajici trini
(obvyklé) firovni ceny, pisemné odsouhlasené obj ednatelem.

Provedeni Vicepraci je Véak moiné jen na zékladé pisemného dodatku te’to smlouvy, pfedem
uzavfeného postupem souladnym s obecné zévaznymi préwnimi pfedpisy upraVujicimi zadévéni
vefejnych zakézek.

V.
Placenia fakturace

Cena za dflo bude zhotoviteli uhrazena na zékladé dafiového dokladu (faktuly) zhotovitelem fédné
vystavene’ho p0 provedem’ dfla a doruéeného objednateli

Splatnost faktury je 21 dni ode dne jejiho doruéem’ smluvni strané.

Objednatel je oprévnén zhotovitelem vystavenou fakturu vrétit bez proplaceni, jestliie vyfiétovém'
nevyhovuje stanovenym pOZadaVkfim, zejména pak:
— jestliie faktura neobsahuje Véechny néleiitosti dafiového dokladu anebo
— nebyly—li vyfiétované préce provedeny, vykazuji vady, nebo jsou-li fiétovény neopréwnéné,

VL
Provédénipraci

Buds-1i pfi provédéni stavebnl'ch praci zjiéténa vada projektové dokumentace, je zhotovitel
povinen na tuto vadu objednatele upozornit' a objednatel pOVinen postupovat tak, aby tato vada
byla bez zbyteéného odkladu odstranéna. Zhotovitel neni oprévnén poiadovat uhrazeni Vicepraci,
jeZ byly vyvolény vadou projektové dokumentace, jii mohl zhotovitel odhalit pfi vynaloieni
odborne' péée pfi pfezkoumém’ projektové dokumentace dle (:1. II. odst. 5 této smlouvy.

V pfipadé, is V prfibéhu praci dojde kc zméné nebo vyde'mi rozhodnuti orgénfi
vodohospodéfskych, hygienickych, energetickych nebo jinych, je objednatel povinen urychlené
zménéné podminky projednat a pfizvat k jejich proj ednévéni i zéstupce zhotovitele. Vyiédaji-li si
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ty’to zmény prodlouiem’ terminu provedeni dfla, bude tento termin odpovidajioim zpfisobem

prodlouien uzavfem’m dodatku k této smlouVé.

Pokud zhotovitel pouiije pro splnéni dfla poddodaVatele, nese Vfiéi obj ednateli odVédnost jako

by dflo provédél sém. Pokud bude objednatel u uréitého druhu praci pisemné poiadovat

identifikaéni fidaje poddodaVatele, je zhotovitel povinen je obj ednateli pisemné sdélit.

Objednatel je oprévnén kontrolovat kvalitu pIOVédéného dfla prostfednictvim jim povéfenych

osob, zejména zda jsou préce provédény podle pfedané dokumentace, podle smluvenych

podminek, technickych norem a jinych pfedpisfi a V souladu s rozhodnutim pfisluénych orgénfi.

Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za timto fiéelem ve§kerou potfebnou souéinnosti,

zejména potfebne’ pisemnosti k nahlédnuti, umoinit pfistup na pracoviété atd. Na zjiéténé

nedostatky musi obj ednatel neprodlené upozornit zhotovitele zépisem do stavebniho deniku nebo

jinou prokazatelnou pisemnou formou a iédat odstranéni Zji§tén§70h vad.

Jestliie staveniété nebude Ve stavu zpfisobilém k zahéjeni praci, posunuje se termin zahéjeni

provédém’ dfla a termin provedeni dfla o poéet dnfi, p0 kterjr je objednatel V prodleni s fédnym

zaj iéténim staveniété zhotOViteli.

Zhotovitel zfidi na staveni§ti nezbytné zafizenl' staveniété, Véetné sociélnich zafizeni, osvétlem’,

telefonu a skladovych prostorfi umisténych tak, aby neomezovala a ekologicky neohroiovala okoh’

stab. Odebrané energie a vodu bude dodavatel méfit a hradit.

VII.
Dalsi povinnosti zhotovitele

Zhotovitel se zavazuje provést dflo podle této smlouvy V plném souladu s pfedanou projektovou
dokumentaci a V souladu se specifikaci materiéh‘i a VVrobkfi uvedenj/ch ve Vykazech VVmér
jednotliVych stavebm’ch oddflfi a ocenénych v nabidkovém rozpoétu a za dodriovéni platnych
CSN 21 ON.

Zhotovitel potvrzuje, ie je seznémen se staveniétém, podminkami tykajicimi se provédéni praci a

je si Védom rozsahu praci, které majl’ byt provedeny.

Zhotovitel se zavazuje provést béhem provédéni praci bezpeénostm’ opatfeni k ochrané dfla a

podrobit se pfed pfedém’m a pfevzetim dfla bezpeénostm’m opatfenim, nezby‘tnym pro ochranu
dila.

Zhotovitel odpovidé za bezpeénost préce, za dodriovéni pfedpisfi o préci V ochrannych pésmech,

poiérnich a jinych pfedpisfi chrénicich vei‘ejné zéjmy. Zhotovitel odpovidé za bezpeénost a
ochranu zdraVi V§ech osob V prostoru stavqrfifité. Zhotovitel zajisti na svou odpovédnost a néklady

dodriovéni bezpeénosti a ochrany zdraVi pfi préci dle zékona é. 309/2006 8b., V fiéinném znéni,
provédécich prévnich pfedpisfi a souvisejicich norem a zabezpeéi ochranu osob pohybujicich 86

V sousedstvi staveniété (oploceni a oznaéem' staveniété apod.).

Zhotovitel zodpovidé za uspofédéni staveni§té (pfipadné pracoviété) dle nafizenl’ Vlédy é.

591/2006 8b., 0 bliiéich minimélm’ch poiadavcich na bezpeénost a ochranu zdraVi pfi préci na

staveniétich a o. 362/2005 8b., 0 bliiéich poiadavcich na bezpeénost a ochranu zdraVi pfi préci na
pracoviétich S nebezpeéim pédu z Vyéky nebo do hloubky.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Zhotovitel je povinen na staveniéti a V jeho okoh' zachovat pofédek a éistotu a prfibéiné
odstrafiovat na své néklady odpady a neéistoty, vzniklé béhem provédém’ stavebm’ch praci. Odvoz
a uloéem’ odpadu na sklédku je pOVinnosti zhotovitele.

V prfibéhu realizace stab zhotovitel umoini provedeni kontrolnich prohlidek stab ve smyslu
§ 133 stavebniho zékona a zajisti népravu Zjiéténych nedostatkfi V objednatelem stanovené
pfiméfené lhfité.

Zhotovitel je povinen dodriovat bezpeénostm’, hygienické a protipoiérni pfedpisy, tykajici se
provédém’ stavebm’ch praci, zajisti potfebné opatfeni a zajisti dozor nad bezpeénosti préce.

Véechny Véci (material, stroje, zafizem’, néstroje a néfadi atd.) nutné k fédnému provedeni dila, je
povinen na SVé néklady a nebezpeéi zabezpeéit zhotovitel.

Zhotovitel je povinen zajistit Véechny zkouéky, méfeni a reVize poiadované pfisluénymi pfedpisy
nebo normami. Néklady na tyto zkouéky jsou souééstl’ ceny za dflo.

Zhotovitel je povinen fidit se pokyny objednatele V rémci koordinace s dode’wkami, které nejsou
souéésti dfla podle této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje pouiit pfi provédéni dfla materiély, Vyrobky a zafizeni plné odpovidajici
této smlouVé. Pokud bude objednatelem poiadovéno, pfedloii vzorky materiélfi pfed
zabudovém’m.

Zhotovitel se zavazuje pouiivat V hydraulics mechanizace, které bude pfi realizaci dfla pouiita,
pouze biologicky odbouratelné kapaliny.

Zhotovitel seznémi obsluhu Objednatele s obsluhou Véech zafizeni dila, vyiadujici obsluhu.
Seznémeni probéhne VZdy V prfibéhu uVédéni pfislu§nych zafizeni do provozu. Uéast obsluhy pfi
zaékoleni zajiét’uje obj ednatel.

Zhotovitel vyklidi staveni§té ve lhfité do 15~ti dnfi p0 pfevzeti dfla objednatelem. Po tomto
terminu je zhotovitel oprévnén ponechat na staveni§ti pouze zafizeni a material, nutny k odstranéni
vad a nedodélkfi, zjiéténych pfi pfedéni a pfebirénl’ dila.

VIII.
Pi‘edéni a pi‘evzeti dila

Obj ednatel zhotovené dflo prohlédne a Vysledky prohlidky zapiée d0 pfedévaciho protokolu, liter}?
bude 0 pfedéni sepsén. Pfedévaci protokol bude obsahovat zejména zhodnoceni jakosti
provedenych praci, soupis zjiéténych vad a nedodélkfi, dohodu 0 opatfenich a lhfitéch k jejich
odstranéni, pfipadné nedoélo—li k dohodé, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakoi i prohlééeni
objednatele, zda odeVZdané dflo 6i jeho éést pfejimé. Pfedévaci protokol bude datovén a opatfen
podpisy oprévnénych pracovnikfi obj ednatele a zhotovitele.
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2. Objednatel pfevezme dflo protokolémé p0 j6h0 pr0V6d6111'. Souéésti zépisu bude soupis vad a
nedodé1kfi, pokud pfi pfedénl' a pfevzeti budou Zjiétény. D110, 16% V‘ykazuje vadyj objednat61 H6111
pOVinen pfevzit.

3. ZhotOVitel 11656 nebezpeéi ékody na provédéném d1'16 212 do okamiikua kdy byl objednatel povinen
zhotovené d1'10 pfevzit.

4. Objednat61 je oprévnén poiadOVat p0 pfedchozi pisemné dohodé se zhotovitelem dokonéem’,
pfedéni a pfeVzeti nékterych éésti dfla V pfedstihu pfed koneénym terminem.

5. Vady a nedodélky, pokud budou V pfedévacim protokolu uV6d6ny, nesml' omezovat uZivatele V
uZiVéni dila nebo sniZovat j 6ho provozm’ spolehlivost.

IX.
Zéruka a uplatnéni prév z odpovédnosti za vadv

1. Zhotovitel poskytuje objednateli zéruku za jakost zhotoveného dfla 0 dobé trVém’ 12 mésicfi.
Zéruka zaéiné béiet dnem pfeVzeti dfla objednatelem.

2. Zhotovitel j6 povinen nejpozdéji do 14 dnfi p0 obdrieni oznémeni vady pisemné oznémit
objednateli, zda vadu dfla uznéVé éi neuznévé. Pokud tak neuéim’, mé se 221 to, ie vadu uznéVé.
Vada musi byt odstranéna nejpozdéji do 30 dnfi 0d j6j1’h0 oznémeni objednatelem. Neoznémi-li
objednatel zhotoviteli jinak, plati, 26 obj 6dnat61 poiaduje odstranéni vady dodénim chybéjl’ci Véci,
j 6-11 moino vadu odstranit dodénim chybéjici Véci, n6bo opravou Véci, j6—1i moiné vadu odstranit
opravou Véci.

X.
Smluvni pokutv a firok z prodleni

1. ZhotOVitel j6 povinen V pfipadé prodleni s provedem’m dila objednateli zaplatit smluvm’ pokutu V6
VVéi 0.1 % z dohodnuté ceny za dflo bez DPH za kaidy, byt’ i zapoéaty kalendéfnl' d6n pr0d16n1'.
V pfipadé prod16n1' s provedem’m dfla del§iho n62 j6d6n mésic j6 zhotovitel pOVinen zaplatit
objednateli smluvm’ pokutu za prvni j6d6n mésic prodleni V6 Vyéi d16 tohoto odstavce a smluvni
pokutu V6 Vyéi d16 odstavce 2.

2. V pfl’padé, i6 zhotovitel pfi provédém’ dfla dle této smlouvy pr0V6d6 préce V rozporu s touto
smlouvou (napf. nekvalitné, V rozporu s projektovou dokumentaci) j6 povinen zaplatit obj 6dnat611
smluvm’ pokutu V6 Vyéi, 25 % z ceny takovych praci uréené bez DPH (2116 61. IV. V6 spojeni
s pfflohou této smlouvy, pfiéemi pfi tomto uréem’ 56 vychézi z ceny téchto praci tak, jakoby se
jednalo 0 préce bezvadné provedené. V pfipgdé, 26 S6 zhotovitel ocitn6 V prodleni s provedem’m
dfla 0 Vice nei j6d6n mésic, j6 pOVinen objednateli zaplatit smluvni pokutu V6 Vyéi 25 % z ceny
praci, jei zbyVé prOVést d0 fédného zhot0V6n1’ dfla c116 této smlouvy, uréené bez DPH c116 61. IV. V6
spojem’ s pfflohou této sm1ouvy.

3. V pfipadé pr0d16ni s plném’m penéiitého zévazku d16 této sm10uvyj6 smluvni strana, které je takto
V prodleni, povinna zaplatit druhe’ smluvni strané firok z prodlenl' V6 Vyéi 0,05% 2 dluiné ééstky za
kaidy, byt’ i zapoéaty den prod16n1'. '
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V pfipadé prodlem’ s odstraném’m vady ((21. IX. odst. 2 této smlouvy) je zho’tovitel pOVinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu V6 Vyéi 200;- Ké za kaidy pfipad a, byta i zapoéaty kalendéfni den
prodleni.

Smluvnl' strany Vyslovné souhlasi s vyéi sankci sjednanych V tomto ustanovem’. Zhotovitel bere na
Védomi, Ze Vy§e smluvnich pokut je stanovena s ohledem Vyznam zajiét’ované povinnosti fédného
dokonéeni dfla ve smluveném terminu pro obj ednatele.

Zhotovitel neni povinen platit smluvm’ pokutu V pfipadé, is mu ve splnéni povinnosti, zajiéténém
smluvni pokutou, zabrénila mimofédné, nepfedvidatelné a nepfekonatelné pfekéika vzniklé
neze’wisle na jeho Vfili. Pfekéika vzm'klé ze zhotovitelovych osobnich pomérfi nebo vzniklé 212
V dobé, kdy byl zhotovitel s plnénim smluvené pOVinnosti V prodleni, ani pfekéika, kterou byl
zhotovitel povinen podle smlouvy (“:1 obecné zévazného prévm’ho pfedpisu pfekonat, ho Véak
povinnosti platit smluvni pokutu nezprosti.

Smluvni pokuta dle tohoto élénku bude uhrazena na zékladé fédné vystaveného dafiového dokladu
(faktury) s lhfitou splatnosti 21 dni 0d jejiho doruéeni pOVinné strané.

XL
Odstoupeniod smlouVV

Od této smlouvy lze odstoupit za podminek a f‘ipadech stanovenych obéanskym zékonikem
anebo touto smlouvou.

Objednatel je oprévnén 0d této smlouvy odstoupit zejména V pfipadé:
- je-li dflo provédéno V rozporu s touto smlouvou,
- prodleni zhotovitele s provedenim dfla deléiho nei 35 dnfi, nebo
- jestliie z chovéni zhotovitele, postupu praci nebo jinych okolnosti nepochybné vyplyVé, Ze povinnost

zhotovitele bude poru‘siena zpfisobem, ktery zaklédé prévo obj ednatele od této smlouvy odstoupit.

Zhotovitel je opre’wnén odstoupit 0d této smlouvy zejména V pfipadé prodlem’ objednatele
se zaplacenim ceny za dflo deléiho mi 35 dnfi.

XH.
Zévéreéné ustanoveni

Tato smlouva nabyvé platnosti a fiéinnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami.
V pfipadé, 26 se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uvefejnéni prostfednictvim registru smluV dle
zékona 52. 340/2015 Sb., 0 zvlé§tnich podminkéch fiéinnosti nékterych smluV, uvefejfiovéni téchto
smluV a 0 registru smluV (zékon o registru smluV), V rozhodne’m znéni, a je-li dle uvedeného
zékona fiéinnost této smlouvy Vézéna na jeji uvefejnéni, nabyvé tato smlouva fiéinnosti nejdfive
dnem uvefejnéni.

V zéleiitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obé strany fidi obecné zévaznymi
prévnimi pfedpisy, zejména obéanskym zékonikem.

Smluvni strany prohlaéuji, 26 pfedem souhlasi s moinym zpfistupnénim éi zvefejnénim
(uvefejném’m) celé této smlouvy V jejim plném znéni.
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4. Smluvni strana je pOVinna upozornit druhou smluvni stranu na takové informace a fldaje V6
smlouvé, které nemohou byt zpfistupnény nebo zvei‘ejnény (uvefejnényL nebot’ ochrana takovych
informaci a fidajfi je vyiadovana podle zvlaétnl’ch pravnich pfedpisfi.

5. Smluvni strany niie SVJ'Im podpisem stvrzuji, is Vprfibéhu vyjednavani’ o této smlouvé Vidy
jednaly a postupovaly éestné a transparentné a souéasné se zavazuji, 2e takto budou jednat i pfi
plnéni te’to smlouvy a veékerJ’ICh éinnostech s n1' souvisejicich.

Smluvni strany se dale zavazuji VZdy Jednat tak a pfijmout takova opatfeni, aby ned0§lo ke vzniku
dfivodného podezfeni na spachani' trestne'ho éinu (:1 k samotnému jeho spachani (Véetné formy
fiéastenstvi), tj. jednat tak aby kterékoli ze smluvnich stran nemohla by“: pfiétena odpovédnost
podle zakona é. 418/2011 8b., 0 trestni odpovédnosti pravnickych osob a fizeni proti nim, nebo
nevznikla trestni odpovédnost fyzickjrch osob (Véetné zaméstnancfi) podle trestniho zakoniku,
pfipadné aby nebylo zahajeno trestni stiham' proti jakékoliv ze smluvnich stran Véetné jejich
zaméstnancfi podle plat'Ich pravnich pfedpisfi.

Zhotovitel prohlasuje ze se seznamil se zasadami, hodnotami a 0111 Criminal compliance
programu Lesfi Ceské republiky, s..p (Viz WWW.lesycr.cz) (dale jen ,,CCP LCR“), zejména s
Kodexem CCP LCR,Protikorupcn1m programem LCR a Etickym kodexem zaméstnancu LCR
vcetné vsech jejich priloh. Zhotovitel se pri plnénl' te’to smlouvy zavazuje zasady a hodnoty CCP
LCR dodrzovat a to p0 celou dobuJeJ1h0 trvanl', pokud to jejich povaha umoznuje.

Smluvni' strany se dale zavazuji’ navzajem si neprodlené oznémit dfivodné podezfeni ohledné
moiného naplnéni skutkové podstaty jakéhokoli z trestnjich éinfi, zej ména trestného éinu korupéni
povahy, a to bez ohledu a nad ramec pfipadné zékonné oznamovaci povinnosti; obdobne’ plati ve
vztahu k jednanl', které je V rozporu se zasadami vyjadfenymi V tomto élanku.

6. Tato smlouva se vyhotovuje V6 4 steJ' nopisech, z toho p0 dvou pro kaidou ze smluvnich stran.

7. Souéasti této smlouvy je pfiloha _ rozpoéet.
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REMWTULASE @200010

Stavba: Opra‘va LC 01001102

Mistoz Sopotnice Datum: 24.5.2017

Objednatet: Lesy CR s,p. Projektant:
Zhotovitel: Stavitelstvi EU s.r.0. Zpracovatet:

Kéd - Popis Cena celkem [CZK]

1) Nékfiady Z rozpoé‘tu 267 315,00

HSV — Préce a dodévky HSV 267 315,00
1 ~ Zemm’ préce 267 315,00

PC Typ Kéd Popis MJ Mnoistvf J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] ’

Néklad z r02 oétuy p 267 31 5,00

HSV — Préce a dodévky HSV 267 315,00

1 - Zemm’ préce 267 315,00

1 K 112201102 Odstraném' paFezfl D do 500 mm kus 5,000 500,00 2 500,00

2 K 112201104 Odstraném’ pafezfi D do 900 mm kus 6,000 1 300,00 7 800,00

3 K 122302201 OdkOpak a pmkoPak Vefagazene pm S‘lmce m3 23,000 250,00 5 750,00
objemu do 100 m3 v homme tr. 4

2,3*10"v misté vyvratu 23,000

Odkopévky a 070k0pévky nezapaiené pro silm'ce V
4 K 122302202 objemu do 1000 m3 v hominé t?. 4 m3 307,500 176,00 54 120,00

0,5*2*0,5*(355-260)+1*2*0,5"260"50% Z objemu 307,500

Odkopévky éqprokopévky nezapaiené pro silm‘ce ‘ 7
5 K 122402202 objemu do 1000 m3 V hominé 0‘. 5 m3 307,500 490,00 150 675,00

O,5*2*0,5*(355~260)+1*2*0,5*260"50% Z objemu 307,500

6 K 171101121 ”we”? éypamny?’ hofmn nefio‘fdmyd‘ m3 615,000 75,00 46 125,00
kamemtych do nasypu zhutnenych

307,5’2

7 K 171201101 Utofiem’ sypaniny do nésypfi nezhutnénych m3 153,001;E 345,001;
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