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3,612 00 Brno 
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RÁMCOVÁ SMLOUVA O DÍLO č. 2018/0166/ODaS
„Běžná a souvislá údržba pozemních komunikací na území Statutárního města Kladna"

\ •

1. Smluvní strany
I

Objednatel: Statutární město Kladno
se sídlem: nám. Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno
zastoupené ve věcech smluvních: Mgr. Milan Volf, primátor 
zastoupené ve věcech technických:
1C: 00234516
DIČ: CZ00234516
bankovní spojení:

(dále jen „objednatel"')

Zhotovitel £. 1: ZKP Kladno, s.r.o.
Zapsáno v OR, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 27488 
se sídlem: Vinaříce č.p. 669, 273 07 Vinaříce
zastoupený ve věcech smluvních: Zdeňkem Škarvadou, jednatelem
ve věcech technických:
IČ: 47545445
DIČ: CZ47545445
bankovní spojení:
V /c. u.:

Kontaktní osoba:
Email:
Telefon:
(dále jen ,zhotovitel č 1")

Zhotovitel c, 2: STRABAG a.s.
Zapsáno v OR, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634 
se sídlem: Na Bělidle 198/21,150 00 Praha 5
zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Tomášem Hajicem, prokuristou

Ing. Renatou Hamrskou, prokuristou
ve technických:
IČ: 608 38 744
DIČ: CZ60838744____________
bankovní spojení:
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Kontaktní osoba:
Email:
Telefon:
(vedoucí účastník] 
a

AVE Kladno s.r.o.
Zapsáno v OR, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 48250 
se sídlem: Smečenská 381, 272 04 Kladno
zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Šárkou Salavec Bukovskou, jednatelem

Ing. Radkem Krumlem, jednatelem 
IČ: 25085221
DIČ: CZ25085221

(druhý účastník]

kteří jsou společníci společnosti: „Strabag, AVE: Údržba komunikací Kladno" dle smlouvy o 
společnosti ze dne 10.6.2017 se sídlem společnosti Na Bělidle 198/21,150 00 Praha 5. 
Originál smlouvy o společnosti, kde je uveden rozsah zastupování a zmocnění vedoucího 
člena, je součástí předložené nabídky.
(dále jen zhotovitel č 2“]
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.Společnost PORR a EUROVIA CS"Zhotovitel č, 3:
1. PORR a.s.

se sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10
společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B., 
číslo vložky 1006 ,
IČO: 43005560
DIČ: CZ43005560
(dále též jen správce" nebo „Společník 1"}

2. EUROVIA CS, a. s.
se sídlem: Národní 138/10, Nové Město, 10 00, Praha 1
společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B„,
číslo vložky 1561
IČO: 45274924
DIČ: CZ 45274924
(dále též je „Společník 2")

zastoupeni Ing. Pavlem Hirschem, zmocněncem
(na podkladě plné moci společnosti EUROVIA CS, a. s„ obsažené ve smlouvě o sdružení ve 
společnosti udělené společnosti PORR a.s. a na podkladě plné moci společnosti PORR a.s., 
která udělila ve smyslu §443 zák, č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) v platném znění plnou 
moc Ing. Pavlovi Hirschovi)

Bankovní spojení:.........................
(v případě získání veřejné zakázky zřídí správce společnosti nejpozději do uzavření realizační 
smlouvy o dílo „společný účet účastníků sdružení" - k přijímání plateb od objednatele) 
Společníci tj- PORR a.s. a EUROVIA CS, a. s. jsou ve smyslu ustanovení § 51 odst 6 zákona č. 
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, vůči objednateli a jakýmkoliv třetím 
osobám z jakýchkoliv závazků (právních vztahů) vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou 
(tj. v souvislosti s plněním předmětu této rámcové smlouvy o dílo či vzniklých v důsledku 
prodlení či jiného porušení smluvních nebo jiných povinností v souvislosti s plněním této 
rámcové smlouvy o dílo) zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění dle této 
rámcové smlouvy o dílo i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z této rámcové smlouvy 
o dílo.

číslo smlouvy: SS 2016 / 47 (7 - 1007A16) 
(dále jen ,zhotovitel č 3")

(společně také jako „zhotovitelé")

se dohodli uzavřít ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník") a ustanovení § 11 a § 89 
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ"), 
ve znění pozdějších předpisů tuto smlouvu, za podmínek uvedených v následujících článcích.
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Zhotovitele prohlašují, že uzavřením této smlouvy současné akceptují veškeré podmínky
uvedené objednatelem v zadávací dokumentaci k významné nadlimitní veřejné 'zakázce na
stavební práce „Běžná a souvislá údržba pozemních komunikací na území Statutárního
města Kladna" (dále jen „veřejná zakázka"] zadávané v užším řízení dle § 28 a násl. ZVZ.

*

2. Předmět smlouvy

2.1. Smluvní strany uzavírají Rámcovou smlouvu o dflo (dále jen „Smlouva"] na základě 
výsledků zadávacího řízení podle ZVZ, veřejné zakázky evidenční číslo 634876.

2.2. Podkladem pro uzavření Smlouvy jsou nabídky zhotovitelů podaná na veřejnou zakázku 
ze dne;

zhotovitel č. 1 - 22.8.2017 
zhotovitel č. 2 - 23.8. 2017 
zhotovitel č. 3 - 23.8.2017

2.3. Předmětem této smlouvy je v souladu s § 11 ZVZ úprava podmínek, týkajících se 
zadávání a plnění jednotlivých veřejných zakázek na opakující se stavební práce 
spočívající ve běžné a souvislé údržbě pozemních komunikací na území 
Statutárního města Kladna podle požadavku specifikovaných objednatelem (dále jen 
„dílčích plnění").

2.4. Běžnou a souvislou údržbou pozemních komunikací se rozumí takové stavební práce, 
které jsou specifikovány v Příloze č. 1 této smlouvy (dále jen „dílo"].

2.5. Na základě této Smlouvy, uzavřené se třemi vybranými uchazeči (dále jen „zhotovitel" 
nebo „zhotovitelé"] v rámci výše uvedené veřejné zakázky, budou zhotovitelé 
objednatelem vyzváni k předložení nabídky na jednotlivá dílčí plnění, kdy výsledkem 
tohoto postupu objednatele (dále jen „minitendr"), bude uzavření prováděcí smlouvy o 
dflo na dílčí plnění (dále jen „Realizační smlouva"] a realizace dílčího plnění jedním ze 
zhotovitelů, a to vždy řádně, včas, s odbornou péčía vsouladus pokyny objednatele.

3. Podmínky uzavírání Realizačních smluv

3.1. Realizační smlouva na dílčí plnění bude uzavřena na základě výzvy k předložení 
nabídky, která bude objednatelem adresována všem zhotovitelům - minitendr.

3.2. Výzva k předložení nabídky bude zhotovitelům rozesílána emailem nebo prostředky 
elektronického nástroje komunikace objednatele na kontakty uvedené zhotoviteli v čl. 1 
této smlouvy a doplněné v rámci registrace do elektronického nástroje objednatele.

3.3. Přílohou výzvy k předložení nabídky bude vždy návrh Realizační smlouvy a výkaz 
výměr. Bude-li pro poptávané dílčí plnění zpracována projektová či jiná obdobná 
dokumentace, bude též tvořit přílohu této výzvy k účastí zhotovitele v minitendru.

3.4. Kritériem pro zadání veřejné zakázky na dílčí plnění v minitendru bude vždy 
nejnižší nabídková cena.
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3.5. Termíny pro dokončení plnění díla dle Realizační smlouvy se řídí stanovenými
předpokládanými termíny v Příloze č. 4 Smlouvy, které jsou po celou dobu platnosti 
Smlouvy neměnné, vyjma případů uvedených v čl. 4.5. a 4.7. Smlouvy. -•

3.6. Zhotovitelé budou povinni doručit objednateli své nabídky v rámci minitenderů
v elektronické podobě postupem uvedeným včl. 3.1. smlouvy, a to ve lhůtě stanovené 
objednatelem ve výzvě v rámci každého jednotlivého minitendru. "

3.7. Při oceňování výkazu výměr nesmí zhotovitelé uvést ceny vyšší, než byly jednotkové 
ceny uvedené každým zhotovitelem v nabídce podané na plnění výše uvedené veřejné 
zakázky, s výjimkou položek, které nejsou součástí Přílohy č. 1.

3.8. Objednatel vyrozumí zhotovitele o výsledcích minitendru prostřednictvím e-mailu nebo 
postupem dle čl. 3.1. Smlouvy.

3.9. Zhotovitel, který v minitendru uspěl, je povinen doručit objednateli do 3 pracovních 
dnů od obdržení informace o výsledku minitendru podepsaný návrh Realizační 
smlouvy, včetně příloh, v předepsaném počtu vyhotovení.

3.10. Návrh Realizační smlouvy, jakož i jeho přílohy musí plně odpovídat návrhu obsaženému 
v nabídce zhotovitele do minitendru,

3.11. V případě, že zhotovitel doručí objednateli rádně a ve stanovené lhůtě podepsaný návrh 
Realizační smlouvy, považuje se tímto okamžikem smlouva za uzavřenou. Objednatel 
Realizační smlouvu též podepíše a příslušný počet vyhotovení předá zhotoviteli.

3.12. V případě, že zhotovitel nedoručí objednateli podepsaný návrh Realizační smlouvy ve 
stanovené lhůtě, a nebo jej nedoručí v podobě předložené v nabídce podané do 
minitendru, vyzve objednatel k uzavření Realizační smlouvy zhotovitele, který se 
v minitendru umístil jako další v pořadí. Takto bude objednatel případně postupovat do 
doby, než bude Realizační smlouva platně uzavřena s některým ze zhotovitelů, kteří se 
účastnili minitendru.

3.13. Pro případě, že ani jeden zhotovitel dle Smlouvy nesplní pudmínky minitendru, nebo 
nepředloží ve stanoveném termínu Realizační smlouvu, je objednatel oprávněn a 
povinnován postupovat k naplnění dílčího plnění postupem dle zákona o zadávání 
veřejných zakázek v platném znění.

4. Doba trvání smlouvy, místo plněni 
a podmínky přerušení či zastavení provádění díla

4.1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu 48 měsíců od data uzavření této 
smlouvy nebo do vyčerpání celkové částky 240.000.000,- Kč bez DPH stanoveným 
plněním veřejných zakázek zadávaných objednatelem v minitendrech na základě této 
Smlouvy.

4.2. Místem plnění smlouvy je katastrální území Statutárního města Kladno.
4.3. Jednotlivá dílčí plnění budou prováděna dle stranami sjednaných harmonogramů prací či 

jednotlivých pokynů objednatele.
4.4. Současně je stranami sjednáno, že termín nástupu k dílčímu plnění v případě havarijní 

situace je do 2 hodin od telefonické výzvy nebo výzvy e-mailem, která bude prokazatelně 
vzájemně potvrzena mezi odpovědnou osobou za věci technické objednatele a 
odpovědnou osobou na straně zhotovitele.
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4.S. Zhotovitel není v prodlení s plněním svého závazku a neodpovídá za škody způsobené v 
důsledku okolností náležících na jeho straně, a to zejména:

a) vyšší mocí [nevhodné klimatické podmínky znemožňující provádění díla dle platných 
technických a technologických norem, výbuch, požár, povodeň, sesuv půdy a jiné 
živelné pohromy, válka apod.];

zhotovitel nevěděl, nemohl vědět, ani nemohl celou situaci přiměřeným způsobem 
vyřešit tak, aby nemuscb být přerušeno provádění díla;

c) dojde k zastavení provádění díla rozhodnutím ktomu příslušného státního orgánu 
nikoliv z důvodu na straně zhotovitele,

4.6. K naplnění podmínky dle čl 4.5. písm. b) a c) může dojít jen v případě, že zhotovitel o této 
skutečnosti neprodleně, prokazatelně a povinně vyrozumí objednatele, a to nejpozději do 
120 minut od jejího prokazatelného zjištění.

4.7. Objednatel je oprávněn přikázat zhotoviteli přerušení provádění díla na nezbytně nutnou 
dobu a v nezbytném rozsahu, zejména jestliže:

a) pracovníci zhotovitele při práci porušují platné technické a bezpečnostní normy a 
předpisy, zejména vyhlášky související s BOZP, PO, bezpečností silničního provozu a 
ochranou životního prostředí;

b) by vadný postup zhotovitele nepochybně vedl k podstatnému porušení Smlouvy.

4.7. Po přerušení provádění díla z důvodů popsaných v čl 4.5. a či 4.7. jsou odpovědní 
pracovníci smluvních stran ve věcech technických povinni hledat možná alternativní 
řešení k naplnění a provedení díla dle Realizační smlouvy a sjednat náhradní termín. 
Současně zajistí uzavření písemného dodatku k Realizační smlouvě s příslušným 
odůvodněním a dokumentací o rozhodné skutečnosti.

5. Platební podmínky - cena díla a fakturace

5.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotovitelům za řádně a včas provedené dílo cenu 
vysoutěženou v jednotlivých minitendrech. Cena je stanovena na základě jednotkového 
ceníku, který je nedílnou součástí a přílohou této smlouvy [Příloha č. 1).

5.2. Součet cen vyplacených všem zhotovitelům za jednotlivá dílčí plnění nesmí překročit 
celkovou částku 240.000.000,- Kč bez DPH.

5.3. Jednotkové ceny obsahují veškeré náklady, které při dané činnosti vzniknou a které s ní 
souvisí, jakož i veškeré náklady, které zhotoviteli vzniknou z titulu plnění povinností 
uložených touto Smlouvou a na základě Realizačních smluv.
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5.4.

5.5.
5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

V případě nutnosti provádění víceprací se víceprací rozumí změna formy, kvality či 
kvantity díla oproti řešení, které objednatel odsouhlasil při jednání o uzavření 
Realizační smlouvy, a literé zadal jako podmínky pro přípravu nabídky-zhotovitele, 
pokud taková změna byla odsouhlasena objednatelem a pokud byl vydán pokyn 
k provedení víceprací, ve kterém byla sjednána cena víceprací, jejich rozsah a platební 
podmínky. Práce, které zhotovitel provede bez předchozího pokynu, nenáá objednatel 
povinnost uhradit.
Objednatel nebude poskytovat zhotovitelům žádné zálohy.
Zhotoviteli vzniká právo účtovat cenu za dílčí plnění dnem předání a převzetí dílčího 
plnění objednatelem, které bude prosté vad a nedodělků. Na základě předávacího 
protokolu, podepsaného objednatelem i zhotovitelem, vystaví zhotovitel daňový doklad 
(fakturu), který musí mít zákonné náležitosti a musí k ní být připojena kopie vzájemně 
potvrzeného předávacího protokolu.
Splatnost faktury zhotovitele je 60 dnů od data doručení faktury objednateli. V 
pochybnostech se má za to, že faktura byla objednateli doručena třetí pracovní den po 
odeslání doporučeným dopisem na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Faktura 
musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví a dle daňových předpisů.
V případě, že faktura nebude obsahovat potřebné náležitostí nebo bude obsahovat 
chybné či neúplné údaje, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli k opravě či doplnění. 
Po vystavení faktury nové či opravené počíná běžet nová lhůta splatnosti.
Objednatel i zhotovitel prohlašují, že s takto určenou cenou díla a platebními 
podmínkami souhlasí. Objednatel prohlašuje, že má dostatečné prostředky na úhradu 
smluvní ceny díla a zavazuje se zaplatit sjednanou cenu díla včetně DPH v rámci
jednotlivých dílčích plnění včas a řádným způsobem v souladu s uvedenými 
podmínkami a na základě řádně vystavených dokladů a splněných podmínek v Dílčích 
smlouvách zhotovitelem.

5.10. Pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem nebo bude vyžadovat úhradu na jiný 
než zveřejněný bankovní účet, nebude DPH uhrazena jemu, ale přímo příslušnému 
správci daně.

5.11. Zhotovitel není oprávněn provádět jednostranné započtení vzájemných pohledávek vůči 
objednateli a ani není oprávněn postoupit své pohledávky vůči objednateli třetí osobě 
bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

5.12. Zhotovitel bere na vědomí, že ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., 
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 
kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční 
kontroly.

6. Odpovědnost za vady díla a záruky

6.1. Zhotovitelé odpovídají za to, že veškerá plnění budou provedena vždy řádně a včas 
v souladu se Smlouvou, zadávacími podmínkami a příslušnou Realizační smlouvou a 
zavazují se, že dodané plnění bude způsobilé a použitelné ke smluvenému, jinak 
obvyklému účelu a zachová si smluvené, jinak obvyklé vlastnosti.
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6.2. Zhotovitelé nesou v rámci platných právních předpisů odpovědnost za jím způsobené 
škody, vč. případných škod způsobených zhotovitelem třetím osobám pří plnění závazku 
založených na základě této Smlouvy nebo na záldadě uzavřených Realizačních smluv.

6.3. Zhotovitelé poskytují objednateli v každém jednotlivém dílčím plnění záruku za jakost 
na celé dílo v délce 60 měsíců, vyjma případů havarijní situace, kdy záruka za jakost 
bude vždy sjednána v Realizační smlouvě podle způsobu nutného ře&ní havarijní 
situace. Tato záruční doba začíná běžet vždy zvlášť za každé jednotlivé dílčí plnění, kdy 
rozhodnou dobou počátku běhu lhůty je předání konkrétního dílčího díla na základě 
předávacího protokolu.

6.4. K odstranění vad zjištěných při převzetí předmětu plnění nebo v záruční době, se 
zhotovitel zavazuje nastoupit na základě výzvy objednatele do 24 hodin, v případě 
havarijní situace do 60 minut

7. Smluvní pokuty a sankce

7.1. Zhotovitelé se zavazují zaplatit objednateli smluvní pokutu ve stanovených případech a 
ve stanovené výši v jednotlivých Realizačních smlouvách na jednotlivá dílčí plnění dle 
požadavků a minitendrů vyhlášených objednatelem, zejména pak:

a) V případě, že zhotovitel nepřevezme od objednatele staveniště ve lhůtě do 3 
kalendářních dnů od podpisu Realizační smlouvy nebo písemného vyzvání objednatele, 
uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý i započatý den 
prodlení;

b) V případě, že je zhotovitel v prodlení se splněním termínu předání díla ve smluveném 
čase a rozsahu, zavazuje se zaplatit objednateli dle jeho vyúčtování smluvní pokutu ve 
výši 0,05% z ceny díla za každý i započatý den prodlení.

c) Z důvodu prodlení s termínem nástupu na odstranění havarijní situace je zhotovitel 
povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč za každou i započatou 
hodinu.

d) Z důvodu prodlení s termínem nástupu na odstranění vad v záruční době je zhotovitel 
povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každou vadu 
a započatý den prodlení.

e) Z důvodu nedodržení termínu odstranění reklamované vady díla v termínu 
dohodnutém s objednatelem je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 
0,05% z ceny díla za každou reklamovanou vadu a započatý den prodlení.

f) Při prodlení s úhradou peněžitého plnění dle dílčí smlouvy je objednatel povinen 
zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den 
prodlení, a současně je povinen zaplatit zhotovitel i úroky z prodlení v zákonné výši dle 
občanského zákoníku nebo jiného obecně závazného předpisu.

g) Z důvodu nedodržení doby vyklizení staveniště nebo odstranění zařízení staveniště dle 
dílčí smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% 
z ceny díla za každý den prodlení.
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h) Nebude-li stavební deník nepřetržitě k dispozici na staveništi, sjednává se smluvní 
pokuta ve výši 0,05% z ceny dfla za každý den a případ,

i) V případě, že zhotovitel změní Harmonogram realizace dílčího díla be#, předchozího
souhlasu objednatele a bude realizovat dílčí dílo dle změněného Harmonogramu, 
uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý den, který 
znamená prodlení vůči původnímu Harmonogramu. >

7.2. Pokud bude kterýkoliv zhotovitel v prodlení s předložením své nabídky do minitendru 
v termínu (podáním nabídky se rozumí i písemná omluva z neúčasti vdaném 
minitendru) uvedeném ve výzvě k podání návrhu na uzavření Realizační smlouvy (resp. 
nabídky), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý 
takovýto případ prodlení.

7.3. Sjednání smluvní pokuty nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za vzniklou škodu a 
zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody či 
uplatnit právo sjednané v čl. 8.2. písm. c), výpověď smlouvy. Objednatel nepřipouští 
jakoukoliv limitaci prokázaných škod, které vzniknou v souvislosti s realizací díla ani 
žádné omezení sankcí nebo smluvních pokut

7.4. Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě 14 dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. 
Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí 
smluvní pokutu, započíst pohledávku na zaplacení smluvní pokuty proti pohledávkám 
zhotovitele vůči objednateli.

8. Způsob a rychlost komunikace zhotovitelů s objednatelem

8.1. Za účelem zajištění efektivního plnění Smlouvy, zejména pak Realizačních smluv 
k dílčímu plnění, bude mezi smluvními stranami kladen zvýšený důraz na rychlost a 
operativnost provádění díla (dílčích plnění).

8.2. Pro komunikaci s objednatelem bude využito všech níže uvedených možností s tím, že 
preferovány budou způsoby komunikace zajišťující maximální rychlost řešení problémů, 
zejména pak:

A. Komunikace prostřednictvím pevné telefonní linky
B. Komunikace prostřednictvím mobilního telefonu
C. Komunikace prostřednictvím e-mailu
D. Osobní jednání

8.3. Kontaktní údaje k urychlení komunikace budou předány účastníky Smlouvy po jejím
uzavření a vždy před zahájením dílčích plnění se vyznačí do každé Realizační smlouvy.

9. Zánik smlouvy a výpovědní důvody a podmínky

9.1. Tato smlouva zanikne:
a) uplynutím doby, na kterou je uzavřena;
b) dohodou smluvních stran;
c) zánikem smluvní st any;
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d) výpovědí smlouvy, přičemž výpověď této Smlouvy může být uplatněna jen v 
případě, že jsou dány touto Smlouvou níže sjednané výpovědní důvody.

9.2. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět z následujících výpovědními důvodů:
a) zhotovitel neprovádí řádně, důsledně a včas dílo, resp. jednotlivé dílčí plnění, 

přičemž vznikl objednateli vůči zhotoviteli nárok na uplatnění smluvní pokuty 
nejméně ve třech případech v průběhu jednoho kalendářního měsíce a ani 
vyúčtování smluvní pokuty nevedla ke zjednání nápravy,

b) zhotovitel přestane po dobu více jak 72 hodin vykonávat činnost k jejímuž 
provádění je povinen dle této smlouvy.

c) zhotovitel se neúčastní minitendru (nepředloží nabídku či řádnou omluvu] ve třech 
po sobě jdoucích případech, kdy je vyzván k předložení nabídky pro dílčí plnění dle 
této Smlouvy, a to v průběhu jednoho kalendářního roku.

9.3. Zhotovitel má právo tuto smlouvu vypovědět z následujících důvodů:
a) v případě že objednatel bude v prodlení se zaplacením ceny dfla po dobu delší než 

60 kalendářních dní,
b) objednatel nepřevezme bezdůvodně dílo (jednotlivou zakázku) ani po opakovaném 

písemném upozornění zhotovitele, že pokud nedojde k nápravě, vypoví zhotovitel 
tuto smlouvu.

9.4. Pro případ výpovědi strany sjednaly výpovědní lhůtu v trvání 3 měsíců, která počíná 
běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi drahé smluvní straně. 
Výpověď se doručuje osobně nebo poštou na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy 
nebo na adresu uvedenou ke dni odeslání výpovědi v obchodním rejstříku. V případě, že 
je zřízena datová schránka budou písemnosti doručovány datovou zprávou 
prostřednictvím IS datových schránek. Pro doručení takových zpráv včetně fikce 
doručení pak platí příslušné obecně závazné předpisy.

9.5. Zánik této rámcové smlouvy nemá vliv na smluvní vztahy, založené jednotlivými dílčími 
smlouvami, uzavřenými před zánikem této rámcové smlouvy.

10. Závěrečná ujednání

10.1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany, jen v případě, že tím nebudou 
porušeny podmínky zadání veřejné zakázky a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a to pouze formou písemných dodatků, které 
budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány 
oprávněnými zástupci smluvních stran.

10.2. Zhotovitelé ani objednatel nemohou bez vzájemného souhlasu postoupit svá práva a 
povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.

10.3. Pro případ vzniku sporu ohledně plnění nebo výkladu smlouvy se smluvní strany 
zavazují řešit spor nejprve smírnou cestou. Teprve nedojde-li mezi nimi k vyřešení 
sporu dohodou, může kterákoliv ze smluvních stran předložit spor k rozhodnutí věcně 
příslušnému soudu ČR se sjednanou místní příslušností podle sídla objednatele.
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10.4. Zhotovitelé prohlašují, že mají uzavřenu pojistnou smlouvu odpovědnosti za škody 
způsobené při provozní činnosti, která pokrývá rizika spojená se škodami všeho druhu, 
způsobenými na majetku objednatele i třetích osob, na zdraví úrazem, požárem, 
výbuchem, vodou nebo krádeží, přičemž tato smlouva pokrývá i odpovědnost za škodu 
na okolních objektech.

10.5. Zhotovitelé jsou oprávněni měnit adresu pro doručování písemností pAuze v rámci 
České republiky, přičemž tato skutečnost musí být písemně oznámena objednateli 
nejméně 10 dnů před její změnou. Pro doručování hmotně právních úkonů (jednání) 
stran Smlouvy se sjednává analogicky použití pravidla doručování dle občanského 
soudního řádu včetně domněnky doručení.

10.6. Tato smlouva bude uveřejněna prostřednictvím profilu zadavatele a smluvní strany se 
dohodly, že uveřejnění zajistí objednatele prostřednictvím svého elektronického 
nástroje na svém profilu zadavatele. Statutárního města Kladno.

10.7. Právní vztah mezi objednatelem a zhotovitelem při uzavírání příslušné smlouvy se řídí 
právem České republiky. Smluvní strany se dohodly, že na tuto smlouvu a z ní 
vyplývající práva a povinnosti stran se nevztahují ustanovení § 1793, § 1794, § 1799 a § 
1800 zákona 89/2012 Sb. Smluvní strany se rovněž dohodly, že zhotovitel na sebe 
přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 občanského 
zákoníku. To znamená, že zhotoviteli nevznikne vůči objednateli při změně okolností 
právo domáhat se obnovení jednání o smlouvě ani zvýšení ceny za dílo ani zrušení 
smlouvy.

10.8. Tato Smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpis.

10.9. Zhotovitel i objednatel prohlašují, že údaje uvedené ve smlouvě a taktéž oprávnění k 
podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době podání nabídky.

10.10. Zhotovitelé se zavazují, že veškeré změny svých důležitých (do obchodního rejstříku 
zapisovaných) údajů oznámí bez prodlení objednateli. Stejně tak jsou povinni oznámit 
objednateli, že byl vůči nim podán návrh na zahájení insolvenčního řízení nebo 
skutečnost, že sami takový návrh jako dlužníci připravují a poté i to, že takový návrh 
podali u příslušného soudu. V případě zahájení insolvenčního řízení vůči 
zhotoviteli/zhotovitelům je oprávněn objednatel vypovědět smlouvu s výpovědní lhůtou 
dvou měsíců.

10.11. Smluvní strany rovněž prohlašují, že pro výklad některých ujednání této smlouvy je 
rozhodující zadávací dokumentace k této veřejné zakázce, která je jim dostatečně známa 
a mají ji k dispozici a proto považují veškerá ujednání, která se odkazují na tuto zadávací 
dokumentaci, za naprosto srozumitelná a určitá.

10.12. Smluvní strany podpisem této smlouvy berou na vědomí, že Statutární město Kladno je 
povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších předpisů a dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zároveň smluvní strany souhlasně 
prohlašují, že žádné z ustanovení této smlouvy nepovažují za obchodní tajemství a 
podpisem této smlouvy bezvýhradně souhlasí s jejím uveřejněním včetně jejích změn a 
dodatků.
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10.13. Tato smlouva nabývá účinností dle § 6 odst 1 zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů dnem jejího- uveřejnění 
v Registru smluv.

10.14. Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech s platností originálu, po jejím podpisu 
obdrží každý zhotovitel jeden stejnopis a dva stejnopisy objednatel

10.15. Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č.l - Technická specifikace (jednotkový 
ceník) s cenovou nabídkou, Příloha č. 2 - Realizační smlouva o dílo (vzor), Příloha č. 3 
Položkový rozpočet hodnotící a Příloha č. 4 - Stanovení závazných termínů dokončení 
díla pro realizaci dílčích plnění.

Doložka

Dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění byla tato Rámcová 
smlouva č. 2018/0166/ODaS schválena Radou města Kladna dne 20.11.2017 usnesení č. 611.

a 03. 2018
V............dne..........................

Za objednatele:
Statutární město Kladno

í

Za zhotovitele č. 1: 
ZKP Kladno, sr.o.

2 1 -02- 2018

V Praze dne

Za zhotovitele č. 2:
STRABAG a.s. a AVE Kladno s.r.o.
jako účastníky společnosti „Strabag, 

STRABAG a.s. 
ze dne 10.6.2017

Zdeněk Škarvada 
jednatel

Tel.: 312 273 557 
IČ. <7 54 54 45 Olč: CZ 47 54 54 45

i~Z2j>7 vinařící

za védo
AVE: Údržba komunikací Kladno"

Ing. Tomáš Hajič
Prokurista

za vedoucího účastníka 
STRABAG a.s.
Ing. Renata Hamrská 
Prokurista
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za druhého účastníka 
AVE Kladno s.r.o.
Ing. Šárka Salavec Bukovská

za druhého účastníka 
AVE Kladno s.r.o.
Ing. Radek Kruml 
Jednatel

V Praze
Za zhotovitele č. 3:

0 5 '03- 2018
PODEPSAN 
jméno a funkce:

zmocněnec

řádně oprávněn podepsat nabídku za 
společníky společnosti:

„Společnost PORR a EUROVIA CS": 
tj. za

PORR a.s. a EUROVIA CS, a. s.
(na podkladě plné moci společnosti EUROVIA CS, 
a. s., obsažené ve smlouvě o společnosti udělené 
společnosti PORR a.s. a na podkladě plné moci 
společnosti PORR as., která udělila ve smyslu 
§ 443 zák. č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) v 
platném znění plnou moc Ing. Pavlovi Hirschovi)
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Popis Činnosti
Měrná

jednotka

Jednotkov
á cena 
(KČ bez 
DPH)

1 Odstranění asfaltových vrstev frézováním tloušťky vrstvy 4cm, včetně očištění povrchu, dobourání neodfrázovaných ploch, 
naložení, odvozu na skládku a skládkovného - (nad 500 m2 - souvislá údržba)

m2 45,50

2
Odstranění asfaltových vrstev frézováním tloušťky vrstvy 4cm, včetně očištění povrchu, dobourání neodf rázovaných ploch,

naložení, odvozu na skládku a skládkovného - (do 500 m2 - běžná údržba) m2 85,50

3 Spojovací postřik asfaltovou emulzí v množství 0,5kg/m2 (odfrézované vrstvy) - (do 500 m2 - běžná údržba) m2 10,00
4 ACOS tloušťky vrstvy 4cm - (nad 500 m2 - souvislá údržba) m2 134,00

5
Odstranění asfaltových vrstev frézováním tloušťky vrstvy lOcm, včetně očištěni povrchu, dobourání neodfrézovaných ploch, 

naložení, odvozu na skládku a skládkovného - (nad 500 m2 - souvislá údržba) m2 88,00

6 ACOll tloušťky vrstvy 4cm - (nad 500 m2 - souvislá údržba) m2 136,00
7 Spojovací postřik asfaltovou emulzí v množství 0,5kg/m2 (odfrézované vrstvy) - (nad 500 m2 - souvislá údržba) m2 10,00
8 ACL16 tloušťky vrstvy 5cm - (nad 500 m2 - souvislá údržba) m2 155,00
9 AC08 tloušťky vrstvy 4cm - (do 500 m2 - běžná údržba) m2 250,00
10 AC08 za každý další lem tloušťky - (nad 500 m2 - souvjslá údržba) m2 33,00
11 ACP16 tloušťky 5cm - (nad 500 m2 - souvislá údržba) m2 154,00
12 ACOll tloušťky vrstvy 4cm - (do 500 m2 - běžná údržba) m2 253,00
13 ACL22 tloušťky vrstvy 6cm - (nad 500 m2 - souvislá údržba) m2 185,00

14 Odstranění asiatových krytů do tloušťky vrstvy 4cm, včetně naložení, odvozu vybouraného materiálu, skládkovného a očištění
povrchu m2 45,50

15 Úprava pláně se zhutněním v hornině do třídy 4 m2 21,00
16 ACOll za každý další lem tloušťky - (do 500 m2 - běžná údržba) m2 62,50
17 Regenerační asfaltový nástřik za studená - (do 500 m2 - běžná údržba) m2 72,00

18 Oprava výtluků v živičném krytu, řez, vybourání stávajícího povrchu, odvoz, skládkovné, spojovací postřik, metení, doplnění asf.
směsi dotl. 6 cm, zálivka.

m2 790,00

19
Oprava výtluků v živičném krytu, řez, vybourání stávajícího povrchu, odvoz, skládkovné, spojovací postřik, metení, doplnění asf.

směsi za každý další 1 cm tloušťky 56,00

20 SMA11 tloušťky vrstvy 4cm - (nad 500 m2 - souvislá údržba) m2 148,00
21 ACOll za každý další lem tloušťky - (nad 500 m2 - souvislá údržba) m2 36,00
22 Asfaltová směs s nízkou hlučností tloušťky vrstvy 3cm m2 149,00



23
Frézování trhlin, nástřik adhezní nátěrovou hmotou, styčných a pracovních spár v asfaltovém krytu 20/25 a zálivka za horka

aplikovanou modifikovanou asfaltovu hmotou, včetně vyčištění rýhy
bm 118,00

24 Odstranění nestmelených podkladní vrstev do tloušťky vrstvy 10cm, včetně naložení, odvozu vybouraného materiálu,
skládkovného m2 57,00

25 Odstranění asfaltových vrstev frézováním za každý další 1 cm tloušťky vrstvy, včetně očištění povrchu, dobourání 
neodfrézovaných ploch, naložení, odvozu na skládku a skládkovného - (do 500 m2 - běžná údržba) m2 21,50

26 ACL16 za každý další lem tloušťky - (nad 500 m2 - souvislá údržba) m2 33,00
27 Mikrokoberec za studená tlušťky vrstvy l,5cm - (nad 500 m2 - souvislá údržba) m2 144,00
28 Infiltrační postřik modifikovanou emulzí v množství 0,5kg/m2) - (nad 500 m2 - souvislá údržba) m2 15,00

29 Frézování trhlin, nástřik adhezní nátěrovou hmotou, styčných a pracovních spár v asfaltovém krytu 30/35 a zálivka za horka
aplikovanou modifikovanou asfaltovu hmotou, včetně vyčistění rýhy bm 118,00

30
Frézování trhlin, nástřik adhezní nátěrovou hmotou, styčných a pracovních spár v asfaltovém krytu 10/25 a zálivka za horka

aplikovanou modifikovanou asfaltovu hmotou, včetně vyčištění rýhy
bm 74,00

31 Zálivka za horka aplikovanou modifikovanou asfaitovu hmotou, šířka 20mm, hloubky 25 mm lm 118,00

32 Odstranění asiatových krytů za každý další 1 cm vrstvy, včetně naložení, odvozu vybouraného materiálu, skládkovného a
očištění povrchu m2 11,00

33
Odstranění asfaltových vrstev frézováním tloušťky vrstvy 10cm, včetně očištění povrchu, dobourání neodfrézovaných ploch,

naložení, odvozu na skládku a skládkovného - (do 500 m2 - běžná údržba) m2 169,00

34 Vytrhání betonové obruby silniční, včetně vybourání lože, naložení, odvozu sutě a skládkovného bm 144,00
35 AC08 za každý další lem tloušťky - (do 500 m2 - běžná údržba) m2 62,50
36 Obruba betonová silniční 15/25/100 bm 112,00
37 ACL16 tloušťky vrstvy 5cm - (do 500 m2 - běžná údržba) m2 284,00
38 Příplatek za asfaltovou směs odolnou proti deformaci tloušťky vrstvy 4cm - (do 500 m2 - běžná údržba) m2 24,00
39 ACL22 za každý další lem tloušťky - (nad 500 m2 - souvislá údržba) m2 33,00
40 Příplatek za modifikaci asfaltové směsi tloušťky 4cm - (nad 500 m2 - souvislá údržba) m2 22,50

41 Příplatek za asfaltovou směs odolnou proti deformaci tloušťky vrstvy 4cm - (nad 500 m2 - souvislá údržba) m2 24,00

42 Odstranění nestmelených podkladní vrstev, včetně naložení, odvozu vybouraného materiálu, skládkovného za každých dalších
5cm tloušťky vrstvy m2 29,00

43 Řezání asfaltových krytů do tloušťky vrstvy lOcm bm 79,00

44 Odstranění asfaltových vrstev frézová ním za každý další 1 cm tloušťky vrstvy, včetně očištění povrchu, dobourání 
neodfrézovaných ploch, naložení, odvozu na skládku a skládkovného - (nad 500 m2 - souvislá údržba)

m2 11,00



45 Hloubení rých pro obruby včetně naložení výkopku, odvozu na skládku a skládkovného bm 85,50
46 Podkladní vrstvy ze štěrkodrti ŠDA tloušťky 10 cm se zhutněním m2 80,00
47 Podkladní vrstvy z kameniva drceného frakce 32/63 tloušťky vrstvy 10 cm se zhutněním m2 106,00
48 Příplatek za modifikaci asfaltové směsi za každý další lem tloušťky - (nad 500 m2 - souvislá údržba) m2 6,00
49 Obruba betonová silniční 15/25/100 do betonového lože do betonu C20/25 bm 377,00
50 ACL22 tloušťky vrstvy 6cm - (do 500 m2 - běžná údržba) m2 360,00
51 ACL16 za každý další lem tloušťky - (do 500 m2 - běžná údržba) m2 63,00
52 Příplatek za asfaltovou směs odolnou proti deformaci za každý další 1 cm tloušťky vrstvy - (do 500 m2 - běžná údržba) m2 6,00
53 Příplatek za asfaltovou směs odolnou proti deformaci za každý další 1 cm tloušťky vrstvy - (nad 500 m2 - souvislá údržba) m2 6,00
54 Vytrhání obrub OPI, včetně vybourání lože, naložení, odvozu sutě a skládkovného bm 163,00
55 Vytrhání obrub OP3, včetně vybourání lože, naložení, odvozu sutě a skládkovného bm 129,00
56 Vytrhání obrub betonových, chodníkových 5/20/100, včetně vybourání lože, naložení, odvozu sutě a skládkovného bm 96,00
57 Odkopávky nezapažené pro silnice v horninách třídy 4, včetně naložení výkopku, odvozu na skládku a skládkovného m3 574,00
58 Podkladní vrstvy ze štěrkodrti ŠDA tloušťky 5 cm se zhutněním m2 41,00
59 Podkladní vrstvy ze štěrkodrti ŠDA za každý další 1 cm tloušťky vrstvy se zhutněním m2 8,00
60 Náklady na dopravu materiálu lt km 56,00
61 Podkladní vrstvy z kameniva drceného frakce 32/63 za každý další 1 cm tloušťky vrstvy se zhutněním m2 11,00
62 Podkladní vrstvy z mechanicky zpevněného kameniva (MZK) tloušťky vrstvy 10 cm se zhutněním m2 131,00
63 Podkladní vrstvy z rychletuhnoucího betonu tlušťky vrstvy 10 cm se zhutněním - KSC m2 179,00
64 Podkladní vrstvy z vyfrézovaného materiálu tloušťky vrstvy 10 cm se zhutněním m2 80,00
65 Obruba betonová silniční 15/15/100 (snížená) bm 124,00
66 Obruba betonová zahradní 5/20/100 bm 56,00
67 Obruba betonová zahradní 5/20/100 do betonového lože do betonu C20/25 bm 377,00
68 Doprava při neodkladném zásahus vozidla s nosností do 3,5t s posádkou 1 km 59,00
69 Pokládka, včetně dodání materiálu, dopravy a zásypu - dlažba betonová 30x30x5 cm m2 454,00
70 Pokládka, včetně dodání materiálu, dopravy a zásypu - zámková dlažba tl. 8 cm m2 458,00
71 Pokládka, včetně dodání materiálu, dopravy a zásypu - zámková dlažba tl. 6 cm m2 407,00

72
Oprava výtluků v dlážděném vč. rozebrání dlaždy, doplnění podkladu, zpětného zadláždění, odvozu a skládkování - kostka

mozaiková, žulová, štípaná 6/6/6 cm
m2 747,00

73
Pokládka, včetně dodání materiálu, dopravy a zásypu - kostka velká žulová výška 8-12 cm („dlažební kostka malá" s rozměrem 

do8/12, zahrnujíc nejběžnější rozměr 8/10, výskaje tudíž cca 10cm, lt=cca 5,5m2 a objem cca 2730m3/t) m2 1150,00



74 Pokládka, včetně dodání materiálu, dopravy a zásypu - chodníková mozaika - výška do 10 cm m2 1010,00

75 ACL22 za každý další lem tloušťky - (do 500 m2 - běžná údržba) m2 59,50

76 Odstranění vrstev ze směsi stmelených cementem do tloušťky vrstvy 10cm, včetně naložení, odvo2u vybouraného materiálu,
skládkovného m2 65,00

77 Odstranění vrstev ze směsi stmelených cementem, včetně naložení, odvozu vybouraného materiálu, skládkovného za každých
dalších 5cm tloušťky vrstvy

m2 32,00

78 Rozebrání dlažby ze žulových kostek, včetně očištění a roztřídění m2 292,00
79 Podkladní vrstvy ze štěrkopísku ŠPA za každý další 1 cm tloušťky vrstvy se zhutněním m2 8,00
80 Řezání asfaltových krytů do tloušťky vrstvy 4cm bm 42,00

81 Podkladní vrstvy z mechanicky zpevněného kameniva (MZK) za každý další 1 cm tloušťky vrstvy se zhutněním m2 13,00

82 Podkladní vrstvy z rychletuhnoucího betonu za každý další 1 cm tlušťky vrstvy se zhutněním - KSC m2 18,00
83 Podkladní vrstvy z vyfrézovaného materiálu za každý další 1 cm tloušťky vrstvy se zhutněním m2 8,00
84 Pokládka, včetně dodání materiálu, dopravy a zásypu - zámková dlažba "slepecká"- červená 20xl0xx6cm m2 755,00
85 Oprava výtluků tryskovou metodou (turbo - JetPatcher) t 2 992,00
86 Řezání asfaltových krytů za každý další lem tloušťky vrstvy bm 9,00
87 Dodávka a pokládka geomříže z polypropylenu s geotextilií min 50 kN/m m2 107,00
88 Práce při neodkladném zásahu 1 hod 357,00

89 Oprava výtluku v dlážděném krytu, vč. rozebrání dlažby, doplnění podkladu, zpětného zadláždění, odvozu a skládkování -
chodníková mozaika, zámková dlažba tl. 6 cm m2 1 096,00

90 Dodávka a pokládka geomříže min 50 kN/m m2 94,00

91
Oprava výtluku v dlážděném krytu, vč. rozebrání dlažby, doplnění podkladu, zpětného zadláždění^ odvozu a skládkování -

chodníková mozaika, dlažba betonová 30x30x5cm m2 467,00

92 Oprava výtluku v dlážděném krytu, vč. rozebrání dlažby, doplnění podkladu, zpětného zadláždění, odvozu a skládkování - žulová
dlažba, výška do 10 cm m2 1 213,00

93 Pokládka, včetně dodání materiálu, dopravy a zásypu - dlažba betonová 20x20x4 cm m2 529,00

94 Oprava výtluku v dlážděném krytu, vč. rozebrání dlažby, doplnění podkladu, zpětného zadláždění, odvozu a skládkování - žulová
dlažba výška 8-12 cm m2<~ 1 213,00

95 Oprava výtluku v dlážděném krytu, vč. rozebrání dlažby, doplnění podkladu, zpětného zadláždění, odvozu a skládkování - dlažba
betonová 20x20x4 cm m2 443,00



96 Oprava výtluku v dlážděném krytu, vč. rozebrání dlažby, doplnění podkladu, zpětného zadláždění, odvozu a skládkování,
zámková dlažba tl. 8 cm

m2 467,00

97 Oprava výtluku v dlážděném krytu, vč. rozebrání dlažby, doplnění podkladu, zpětného zadláždění, odvozu a skládkování -
chodníková mozaika, dlažba betonová 50x50x5cm

m2 397,00

98 Zásyp jam sypaninou-štěrkodrtí, včetně dodávky materiálu, hutnění m3 740,00
99 Zásyp jam sypaninou-štěrkopískem, včetně dodávky materiálu, hutnění m3 748,00

100 Zásyp jam sypaninou-betonem, včetně dodávky materiálu, hutnění m3 2 332,00
101 Zásyp jam frézovanou drtí, včetně dodávky materiálu, hutnění m3 737,00
102 Výšková úprava šoupěte s použitím původní armatury ks 869,00
103 Obruba žulová přímá OP 1 32/24 hrubě opracovaná bm 1 708,00
104 Obruba žulová přímá OP 3 25/20 hrubě opracovaná bm 883,00
105 Dodávka a uložení mříže - plast, D400 (500x500mm) ks 4 500,00

106 Dodádvka a uložení odvodňovacího žlabu s mříží, včetně dopravy, zatížení DN 400, šířka 100 mm, mříž z pozinkované oceli bm 3 967,00

107 Dodádvka a uložení odvodňovacího žlabu s mříží, včetně dopravy, zatížení DN 400, šířka 200 mm, mříž z pozinkované oceli bm 5 448,00

108 Provizorní opravy asfaltovou směsí zpracovatelnou za studená t 3 379,00
109 Pokládka nopové izolační fólie m2 67,00
110 Provizorní opravy výtluků asfal tobě tonou směsí t 2 174,00
111 Výšková úprava uliční vpusti s usazením nové litinové armatury (rám+mříž) - úprava do hloubky 0,5 m ks 4 112,00
112 Výšková úprava armatury revizní šachty kanalizace s použitím původní armatury (rám + poklop) ks 1 425,00
113 Výšková úprava šoupěte s použitím nové armatury ks 1 878,00
114 Výšková úprava uliční vpusti s usazením původní armatury - úprava do hloubky 0,5 m (vybourání, vyzdění) ks 2 183,00
115 Provizorní zabezpečení vpusti - dřevo (500x500mm) ks 400,00
116 Výšková úprava uliční vpusti s usazením nové litinové armatury (rám+mříž) - úprava do hloubky 1,0 m ks 4 681,00
117 Výšková úprava litinové armatury revizní šachty kanalizace s použitím nové armatury (rám + poklop) ks 5 865,00

118 Zhotovení nové uliční vpusti, včetně napojení na kanalizaci v podmínkách stavebních úprav do hloubky 2 m a délky napojení do
3m

ks 9 509,00

119 Dodávka a uložení mříž s rámem - litina, D400 (500x500mm) ks 3 667,00
120 Dodávka a uložení mříže - litina, D400 (500x500mm) ks 3 483,00
121 Výšková úprava uliční vpusti s usazením původní armatury - úprava do hloubky 1,5 m ks 7 132,00

122 Výšková úprava uliční vpusti s usazením původní armatury - úprava do hloubky 1,0 m (vybourání, vyzdění) ks 3 341,00



123 Rozprostření ornice t! vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 50,00
124 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:2 m2 20,00
125 Dodávka osivo směs travní parková kg 90,00
126 Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl 50 mm rovina a ve svahu do 1:1 m2 22,00

127

Výsadba keře dle ČSN 46 4902 (464902) - Výpěstky okrasných dřevin, včetně dodávky kompletní {Keře solitérní - 
kontejnerová né (s bálem) výška v cm 80-100)(Hloubení jamek, výsadba dřeviny s výměnou substrátu min 50%, přihnojení, 

zálivka a zamulčování, U stromů navíc ukotvení dřeviny vč ochrany kmene proti poškození v místě vzepření, obalení kmene 
jutou (rákosovou rohoží) - bez dodání keře (okrasné dřeviny) (dodání keře zajišťuje zadavatel)

ks 30,00

128

Výsadba stromu ČSN 46 4902 (464902) - Výpěstky okrasných dřevin, včetně dodávky kompletní (Stromy alejové vysokokmeny 
pro osazování ulic, se zemním bálem - velikost (obvod kmínku) -16-18 cm, výška nasazení koruny nejméně 220 cm)(Hloubení 
jamek, výsadba dřeviny s výměnou substrátu min 50%, přihnojení, zálivka a zamulčování. U stromů navíc ukotvení dřeviny vč. 

ochrany kmene proti poškození v místě vzepření, obalení kmene jutou (rákosovou rohoží) - bez dodání stromu(okrasné
dřeviny) (dodání stromu zajišťuje zadavatel)

ks 245,00



Příloha č. 1

Popis činnosti
Měrná

jednotka

Jednotkov
á cena 
(Kč bez 
DPH)

1
Odstranění asfaltových vrstev frézováním tloušťky vrstvy 4cm, včetně očištěni povrchu, dobourání neodfrézovaných ploch,

naložení, odvozu na skládku a skládkovného - (nad 500 m2 - souvisíš údržba)
m2 130,00

2
Odstranění asfaltových vrstev frézováním tloušťky vrstvy 4cm, včetně očištění povrchu, dobourání neodfrézovaných ploch,

naloženi, odvozu na skládku a skládkovného - (do 500 m2 - běžná údržba)
m2 167,00

3 Spojovací postřik asfaltovou emulzí v množství 0,5kg/m2 (odfrézované vrstvy) - (do 500 m2 - běžná údržba) m2 28.00

4 AC08 tloušťky vrstvy 4cm - (nad 500 m2 - souvislá údriba) m2 318.00

3
Odstranění asfaltových vrstev frézováním tloušťky vrstvy IQcm, včetně očištění povrchu, dobourání neodfrézovaných ploch, 

naloženi, odvozu na skládku a skládkovného - (nad 500 m2 - souvislá údržba)
r

m2 233,00

6 ACOll tloušťky vrstvy 4cm - (nad 500 m2 - souvislá údriba) m2 317,00
7 Spojovací postřik asfaltovou emulzí v množství 0,5kg/m2 (odfrézované vrstvy) - (nad 500 m2 - souvislá údržba) m2 26.0D
8 ACL16 tloušťky vrstvy 5cm (nad 500 m2 - souvislá údržba) m2 373,00
9 ACG8 tloušťky vrstvy 4cm - (do 500 m2 * běžná údriba) m2 327,00

10 AC08 za každý další lem tloušťky - (nad 5D0 m2 - souvislá údržba) m2 79,00
11 ACP16 tloušťky 5cm - (nad 500 m2 - souvislá údriba) m2 310,00
12 ACOll tloušťky vrstvy 4cm - (do 500 m2 - běžná údržba) m2 372,00
13 ACL22 tloušťky vrstvy 6cm - (nad 500 m2 - souvislá údriba) m2 435,00

14
Odstranění asfatových krytů do tloušťky vrstvy 4cm, včetně naložení, odvozu vybouraného materiálu, skládkovného a očištěni

povrchu
m2 206,00

15 Úprava pláně se zhutněním v hornině do třídy 4 m2 27,00
16 ACOll za každý další lem tloušťky - (do 500 m2 - běžná údržba] m2 78,00
17 Regenerační asfaltový nástřik za studená - (do 500 m2 - běžná údržba) m2 41,00

16
Oprava výtluků v živičném krytu, řez, vybourání stávajícího povrchu, odvoz, skládkovné, spojovací postřik, metení, doplnění asf.

směsi do tl, 6 cm, zálivka.
m2 1 054,00

19
Oprava výtluků v živičném krytu, řez, vybourání stávajícího povrchu, odvoz, skládkovné, spojovací postřik, metení, doplnění asf.

směsi za každý další 1 cm tloušťky
m2 205,00

20 SMA11 tloušťky vrstvy 4cm - (nad 500 m2 - souvislá údržba) m2 361,00
21 ACOll za každý další lem tloušťky - (nad 500 m2 - souvislá údržba) m2 84,00
22 Asfaltová směs s nízkou hlučnosti tloušťky vrstvy 3cm m2 307,00

23
Frézování trhlin, nástřik adhezní nátěrovou hmotou, styčných a pracovních spár v asfaltovém krytu 20/25 a zálivka za horka 

aplikovanou modifikovanou asfaltovu hmotou, včetně vyčištěni rýhy
bm 175,00

24
Odstranění nestmelených podkladní vrstev do tloušťky vrstvy 10cm, včetně naložení, odvozu vybouraného materiálu,

skládkovného
m2 754,00

23
Odstraněni asfaltových vrstev frézováním za každý další 1 cm tloušťky vrstvy, včetně očištění povrchu, dobourání 

neodfrézovaných ploch, naložení, odvozu na skládku s skládkovného - (do 500 m2 * běžná údržba)
m2 41,00

26 ACL16 2a každý další lem tloušťky - (nad 500 m2 - souvislá údržba) m2 81.00
27 Mikrokoberecza studená tlušťky vrstvy l,5cm - (nad 500 m2 - souvislá údržba) m2 221,00
28 Infiltrační postřik modifikovanou emulzí v množství 0,5kg/m2) - (nad 500 m2 - souvislá údržba) m2 27,00

29
Frézování trhlin, nástřik adhezní nátěrovou hmotou, styčných a pracovních spár v asfaltovém krytu 30/35 a zálivka za horka 

aplikovanou modifikovanou asfaltovu hmotou, včetně vyčištění rýhy bm 175,00

30
Frézová ní trhlin, nástřik adhezní nátěrovou hmotou, styčných a pracovních spár v asfaltovém krytu 10/25 a zálivka ra horka 

aplikovanou modifikovanou asfaltovu hmotou, včetně vyčištění rýhy
bm 86,00

31 Zálivka za horka aplikovanou modifikovanou asfaltovu hmotou, šířka 20mm, hloubky 25 mm Im 175,00

32
Odstraněni asiatových krytů za každý další 1 cm vrstvy, včetně naložení, odvozu vybouraného materiálu, skládkovného a očištěni

povrchu
m2 52,00

33
Odstraněni asfaltových vrstev frézováním tloušťky vrstvy 10cm, včetně očištění povrchu, dobourání neodfrézovaných ploch,

naložení, odvozu na skládku a skfádkovného - {do 500 m2 - běžná údržba) m2 431,00

34 Vytrháni betonové obruby silniční, včetně vybourání lože, naložení, odvozu sutě a skládkovného bm 138,00
35 AC08 za každý další lem tloušťky - (do 500 m2 - běžná údržba) m2 84,00
36 Obruba betonová silniční 15/25/100 bm 268,00
37 ACL16 tloušťky vrstvy 5cm - (do 500 m2 - běžná údržba) m2 403,00
38 Příplatek za asfaltovou směs odolnou proti deformaci tloušťky vrstvy 4cm - (do 500 m2 - běžná údržba) m2 65,00
39 ACL22 za každý další lem tloušťky - (nad 500 m2 - souvislá údržba) m2 73,00
40 Příplatek za modifikaci asfaltové směsí tloušťky 4cm - (nad 500 m2 - souvislá údržba) m2 63,00

41 Příplatek za asfaltovou směs odolnou proti deformaci tloušťky vrstvy 4cm - (nad 500 m2 - souvislá údriba) m2 65,00

42
Odstranění nestmelených podkladní vrstev, včetně naložení, odvozu vybouraného materiálu, skládkovného za každých dalších

Sem tloušťky vrstvy m2 99,00

43 Řezání asfaltových krytů do tloušťky vrstvy 10cm bm 157,00

44
Odstranění asfaltových vrstev frézováním za každý další 1 cm tloušťky vrstvy, včetně očištění povrchu, dobourání 

neodfrézovaných ploch, naložení, odvozu na skládku a skládkovného - (nad 5DQ m2 - souvislá údržba) m2 38,00

45 Hloubení rých pro obruby včetně naložení výkopku, odvozu ua skládku o skládkovného bm 91,00
46 Podkladní vrstvy ze štěrkodrti ŠDA tloušťky 10 cm se zhutněním m2 134,00
47 Podkladní vrstvy z kameniva drceného frakce 32/63 tloušťky vrstvy 10 cm se zhutněním m2 142,00
48 Příplatek za modifikaci asfaltové směsi za každý další lem tloušťky - (nad 500 m2 - souvislá údržba) m2 14,00
49 Obruba betonová silniční 15/25/100 do betonového lože do betonu C20/25 bm 726,00
50 ACL22 tloušťky vrstvy 6cm - (do 500 m2 - běžná údržba) m2 445,00
51 ACL16 za každý další lem tloušťky - (do 500 m2 - běžná údržba) m2 81, CO
52 Příplatek za asfaltovou směs odolnou proti deformaci za každý další 1 cm tloušťky vrstvy - (do 500 m2 - běžná údržba) m2 16,00
53 Připlatek za asfaltovou směs odolnou proti deformaci za každý další 1 cm tloušťky vrstvy - (nad 500 m2 - souvislá údržba) m2 16,00
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54 Vytrhání obrub OPI, včetně vybourání lože, naloženi, odvozu sutě a skládkovného bm 181.00
55 Vytrhání obrub OP3. včetně vybouráni lože, naložení, odvozu sutě a skládkovného bm 114,00

56 Vytrháni obrub betonových, chodníkových 5/20/100, včetné vybouráni lože, naloženi, odvozu sutě a skládkovného bm 78,00

57 Odkopávky nezapažené pro silníce v horninách třídy 4, včetně naložení výkopku, odvozu na skládku a skládkovného m3 1011,00
S8 Podkladní vrstvy ze štěrkodrti ŠDA tloušťky 5 cm se zhutněním m2 61,00
59 Podkladní vrstvy ze Štěrkodrti ŠDA za každý další 1 cm tloušťky vrstvy se zhutněním m2 12.00
60 Náklady na dopravu materiálu lt tórf 46,00

61 Podkladní vrstvy z kameniva drceného frakce 32/63 za každý další 1 cm tloušťky vrstvy se zhutněním m2 12,00
62 Podkladní vrstvy z mechanicky zpevněného kameniva (MZK) tloušťky vrstvy 10 cm se zhutněním m2 134.00
68 Podkladní vrstvy z rychleluhnoucího betonu tlušťky vrstvy 10 cm se zhutněním - KSC i:i2 242,00

64 Podkladní vrstvy z vyfrézovaného materiálu tloušťky vrstvy 10 cm se zhutněním ml2 75,00

65 Obruba betonová silniční 15/15/100 (snížená) bm 697,00

66 Obruba betonová zahradní 5/20/100 bm 411,00
67 Obruba betonová zahradní 5/20/100 do betonového lože do betonu C20/25 bm 552,00
68 Doprava při neodkladném zásabus vozidla s nosností do 3,5l s posádkou 1 km 109,00
69 Pokládka, včetně dodání materiálu, dopravy a zásypu - dlažba betonová 30x30x5 cm m2 284,00
70 Pokládka, včetně dodání materiálu, dopravy a zásypu - zámková dlažba tl. 8 cm m2 590,00
71 Pokládka, včetně dodání materiálu, dopravy a zásypu - zámková dlažba tl. 6 cm m2 441,00

72
Oprava výtluků v dlážděném vč. rozebrání dlažby, doplnění podkladu, zpětného zadláždění, odvozu a skládkování - kostka

mozaiková, žulová, štípaná 6/6/6 cm m2 995,OD

73
Pokládka, včetně dodání materiálu, dopravy a zásypu - kostka velká žulová výška 8-12 cm („dlažební kostka malá" s rozměrem 

doS/12, zahrnujíc neběžnější rozměr 8/10, výška je tudíž cca 10cm, li=cca 5,5m2 a objem cca 27B0m3/t)
m2 1 791,00

74 Pokládka, včetně dodání materiálu, dopravy a zásypu - chodníková mozaika - výška do lil cm m2 3 256,00

75 ACU2 za každý další lem tloušťky - (do 500 m2 - běžná údržba) m2 74,00

76
Odstranění vrstev ze směsi stmelených cementem do tloušťky vrstvy 10cm, včetné naložení, odvozu vybouraného materiálu,

skládkovného
m2 512,00

77
Odstraněni vrstev ze směsi stmelených cementem, včetně naložení, odvozu vybouraného materiálu, skládkovného za každých

dalších 5cm tloušťky vrstvy
m2 275,00

78 Rozebráni dlažby ze žulových kostek, včetně očištění a rozLrídéni m2 94,00
79 Podkladní vrstvy ze štěrkopísku ŠPA za každý další 1 cm tloušťky vrstvy se zhutněním m2 12.00
80 Řezání asfaltových krytů do tloušťky vrstvy 4cm bm 88,00

8: Podkladní vrstvy 2 mechanicky zpevněného kameniva (MZK) za každý další 1 cm tloušťky vrstvy se zhutněním m2 19,00

82 Podkladní vrstvy z rychletuhnouciho betonu za každý další 1 cm tlušťky vrstvy se zhutněním - KSC m2 91.00
83 Podkladní vrstvy z vyfrézovaného materiálu za každý další 1 cm tloušťky vrstvy se zhutněním m2 9,00
84 Pokládka, včetně dodáni materiálu, dopravy a zásypu - zámková dlažba "slepecká"- červená 2Gxl0xx6cm m2 717,00
85 Oprava výtluků tryskovou metodou (turbo - JetPatcher) t 3 491.00
86 Řezání asfaltových krytů za každý další lem tloušťky vrstvy bm 20,00
87 Dodávka a pokládka geomříže z polypropylenu s geotextilií min 50 kN/m m2 239,00
88 Práce při neodkladném zásahu lhod 602,00

89
Oprava výtluku v dlážděném krytu, vč. rozebrání dlažby, doplnění podídadu, zpětného zadláždění, odvozu a skládkování -

chodníková mozaika, zámková dlažba tl. 6 cm m2 1 718,00

90 Dodávka a pokládka geomříže min 50 kN/m m2 249,00

91 Oprava výtluku v dlážděném krytu, vč. rozebrání dlažby, doplnění podkladu, zpětného zadláždění, odvozu a skládkování -
chodníková mozaika, dlažba betonová 30x30x5cm

m2 1 164,00

92
Oprava výtluku v dlážděném krytu, vč. rozebrání dlčiby, doplnění podkladu, zpětného zadláždění, odvozu a skládkování - žulová

dlažba, výška do 10 cm m2 1208,00

S3 Pokládka, včetné dodání materiálu, dopravy a zásypu - dlažba betonová 20x20x4 cm m2 750,00

94
Oprava výtluku v dlážděném krytu, vi rozebrání dlažby, doplněni podkladu, zpětného zadláždění, odvozu a skládkování - žulová

dlažba výška 8-12 cm m2 1 189,00

95
Oprava výtluku v dlážděném krytu, vč. rozebrání dlažby, doplnění podkladu, zpětného zadláždění, odvozu a skládkování - dlažba

betonová 20x20x4 cm m2 1067,00

96
Oprava výtluku v dlážděném krytu, vč. rozebrání dlažby, doplnění podkladu, zpětného zadláždění, odvozu a skládkování,

zámková dlažba tl. 8 cm m2 1270,00

97 Oprava výtluku V dlážděném krytu, vč. rozebrání diařby, doplnění podkladu, zpětného zadláždění, odvozu a skládkování -
chodníková mozaika, dlažba betonová 50x50x5cm m2 860,00

98 Zásyp jam sypaninou-štěrkodrtí, včetně dodávky materiálu, hutnění m3 1 226,00
99 Zásyp jam sypaninou-štérkopiskem, včetně dodávky materiálu, hutnění m3 1055,00

100 Zásyp jam sypaninou-betonem, včetně dodávky materiálu, hutnění m3 2 442,00
101 Zásyp jam frézovanou drtí, včetně dodávky materiálu, hutnění m3 1 077,00
102 Výšková úprava Šoupěte s použitím původní armatury ks 1 482.00
103 Obruba žulová přímá OP 132/24 hrubě opracovaná bm 2 539,00
104 Obruba žulová přímá OP 3 25/20 hrubé opracovaná bm 2 066,00
105 Dodávka a uložení mříže plast, D400 (500x500mm) ks 4965,00

106 Dodádvka a uložení odvodňovacího žlabu s mříží, včetně dopravy, zatížení DN 400, šířka 100 mm, mříž z pozinkované oceli bm 5 481,00

107 Dodádvka a uložení odvodňovacího žlabu S mříží, včetně dopravy, zatížení DN 400, sirka 200 mm, mříž r pozinkované oceli bm 6 461,00

108 Provizorní opravy asfaltovou směsi zpracovatelnou za studená t 6 726,00
109 Pokládka nopové izolační fólie m2 196,00
nu Provizorní opravy výtluků asfaltobetonou směsí t 3 41D,00
ni Výšková úprava uliční vpusti s usazením nové litinové armatury (rám+mříž) - úprava do hloubky 0,5 m ks 11972,00
112 Výšková úprava armatury revizní šachty kanalizace s použitím původní armatury (rám + poklop) ks 5 996,00
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Výšková úprava šoupěte s použitím nové armatury ks 2 488,00
Výíková úprnrr,,lířní vDusti s usazením původní armatury - úprava do hloubky 0,5 m (vybourání, vyzdění) ks 10 021,00

piÍ5 Provizorní zabezpečení vpusti - dřevo (500x500mm) ks 1 033,00
KTl6 únr.iva uíiční vpusti s usazením nové litinové armatury (rám+mříž) - úprava do hloubky 1,0 m ks 15 420.00

117 wýzbnisá únrava litinové armatury revizní šachty kanalizace s použitím nové armatury (rám + poklop) ks 9 987.00

118
Zhotoveni nové uliční vpusti, včetně napojení na kanalizaci v podmínkách stavebních Oprav do hloubky 2 m a délky napojení do

3m
ks 
i -

29 831,00

119 Dodádvka a uložení mříž s rámem - litina, D400 (500x500mm) *$ 6 468,00

120 Dodávka a uložení mříže - litina, D400 (500x500mm) ks 5 960,00

171 Výšková úprava uliční vpusti s usazením původní armatury - úpravo do hloubky 1,5 m ks 11936.00

122 Výšková úprava uliční vpusti s usazením původní armatury - úprava do hloubky 1,0 m (vybouraní, vyzdění) ks 10 921,00

123 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 391.00
124 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 10ÚO m2 v rovině a ve svahu do 1:2 m2 43, DD
125 Dodávka osivo směs travní parková 'kg 199,00
126 Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tE 50 mm rovina a ve svahu do 1:1 m2 199,00

127

Výsadba keře dle ČSN 46 4902 (464902] - Výpěstky okrasných dřevin, včetně dodávky kompletní (Keře solitérní - kontejnerované 

(s bálem) výška v cm 80-100)(JHbubení jamek, výsadba dřeviny 5 výměnou substrátu min 50%, přihnojení, zálivka a zamulčování. 
U stromů navíc ukotvení dřeviny vč. ochrany kmene proti poškození v místě vzepření, obalení kmen a jutou (rákosovou rohoži) - 

bez dodání keře (okrasné dřeviny) (dodání keře zajišťuje zadavatel)

ks 1960,00

128

Výsadba stromu ČSN 464902 [464902) - Výpěstky okrasných dřevin, včetně dodávky kompletní (Stromy alejové vysokokmeny 

pro osazování ulic, se zemním bálem - velikost (obvod kmínku) -16-18 cm, výška nasazení koruny nejméně 220 cm)(Hloubeni 
jamek, výsadba dřeviny s výměnou suhstrátu min 50%, přihnojení, zálivka a zamulčování. U stromů navíc ukotvení dřeviny vč. 

ochrany kmene proti poškození v místě vzepřeni, obalení kmene jutou (rákosovou rohoži) - bez dodání stromu (okrasné dřeviny)
(dodání stromu zajišťuje zadavatel)

ks 35 287,00

v Kladně dne 23.8.2U17 

Za uchazeče
STRABAG a.s. a AVE Kladno s.r.o.
jako účastníky společnosti Strabag, AVE: Údriba komunikací KJadno 

podepisuje dle čl V. odst. 5.7 smlouvy o společnosti 
zc dne 10. 6. 2016 vedoucí účastníkSTRA6AG a.s.

uedtujcí účastník vedoucí účastník



Popis činnosti
Měrná

jednotka

Jednotkov

é cena 

(Kč bez 

DPH)

Podíl Porr

%

Podíl čurovia

%

1
Odstranění asfaltových vrstev frézováním tloušťky vrstvy 4cm, včetně očištění povrchu, dobourání neodfrézovaných ploch,

naložení, odvozu na skládku a skládkovného - (nad 500 m2 - souvislá údržba)
m2 136,00 50 50

2
Odstranění asfaltových vrstev frézováním tloušťky vrstvy 4cm, včetně očištěni povrchu, dobourání neodfrézovaných ploch, 

naložení, odvozu na skládku a skládkovného - (do 500 m2 * běžná údržba)
m2 152,00 50 50

3 Spojovací postřik asfaltovou emulzí v množství 0,5kg/m2 (odfrézované vrstvy) - (do 500 m2 - hěžná údržba) m2 30,00 50 50
4 AC08 tloušťky vrstvy 4cm - (nad 500 m2 - souvislá údržba) m2 320,00 50 50

5
Odstranění asfaltových vrstev frézováním tloušťky vrstvy IQcm, včetně očištění povrchu, dobourání neodfrézovaných ploch, 

naložení, odvozu na skládku a skládkovného* {nad 500 m2 - souvislá údržba)
m2 315,00 50 50

6 ACOll tloušťky vrstvy 4cm - (nad 500 m2 - souvislá údržba) m2 312,00 50 50
7 Spojovací postřik asfaltovou emulzí v množství 0,5kg/m2 (odfrézované vrstvy) • (nad 500 m2 - souvislá údržba) m2 25,00 50 50
8 ACL16 tloušťky vrstvy 5cm - (nad 500 m2 - souvislá údržba) m2 385,00 50 50
9 AC08 tloušťky vrstvy 4cm - (do 500 m2 - běžná údržba) m2 380,00 50 50
10 AC08 za každý další lem tloušťky - (nad 500 m2 - souvislá údržba) m2 77,00 50 50
11 ACP16 tloušťky 5cm - (nad 500 m2 - souvislá údržba) m2 311,00 50 50
12 ACOll tloušťky vrstvy 4cm - (do 500 m2 - běžná údržba) m2 367,00 50 50
13 ACL22 tloušťky vrstvy 6cm - (nad 500 m2 - souvislá údržba) m2 404,00 50 50

14
Odstraněni asiatových krytů do tloušťky vrstvy 4cm, včetně naložení, odvozu vybouraného materiálu, skládkovného a očištěni

Povrchu
m2 205,00 50 50

15 Úprava pláně se zhutněním v hornině do třídy 4 m2 30,00 50 50
16 ACOll za každý další lem tloušťky - (do 500 m2 - běžná údržba) m2 89,00 50 50
17 Regenerační asfaltový nástřik za studená * (do 500 m2 - běžná údržba) m2 40,00 50 50

18
Oprava výtluků v živičném krytu, řez, vybourání stávajícího povrchu, odvoz, skládkovné, spojovací postřik, meteni, doplnění asf.

směsi do tl. 6 cm. zálivka.
m2 1100,00 50 50

19
Oprava výtluků v živičném krytu, řez, vybourání stávajícího povrchu, odvoz, skládkovné, spojovací postřik, metení, doplnění asf.

směsi za každý daíší 1 cm tloušťky
m2 129,00 50 50

20 SMA11 tloušťky vrstvy 4cm - (nad 500 m2 - souvislá údržba) m2 355,00 50 50
21 ACOll za každý další lem tloušťky - (nad 500 m2 - souvislá údržba) m2 80,00 50 50
22 Asfaltová směs s nízkou hlučností tloušťky vrstvy 3cm m2 350,00 50 50

23
Frézování trhlin, nástřik adhezní nátěrovou hmotou, styčných a pracovních spár v asfaltovém krytu 20/25 a zálivka za horka 

aplikovanou modifikovanou asfaltovu hmotou, včetně vyčištění rýhy
bm 150,00 50 50

24
Odstranění nestmelených podkladní vrstev do tloušťky vrstvy 10cm, včetnč naložení, odvozu vybouraného materiálu,

skládkovného
m2 195,00 50 50

25
Odstranění asfaltových vrstev frézováním za každý další 1 cm tloušťky vrstvy, včetně očištění povrchu, dobourání 

neodfrézovaných ploch, naložení, odvozu na skládku a skládkovného - (do 500 m2 - běžná údržba)
m2 44,00 50 50

26 AC',16 za každý další lem tloušťky - (nad 500 m2 - souvislé údržba) m2 80,00 50 50
27 Mikrokoberec za studená tlušťky vrstvy l,5cm - (nad 500 m2 - souvislá údržba) m2 242,00 50 50
28 Infiltrační postřik modifikovanou emulzí v množství 0,5kg/m2) - (nad 500 m2 - souvislá údržba) m2 28,00 50 50

29
Frézování trhlin, nástřik adhezní nátěrovou hmotou, styčných a pracovních spár v asfaltovém krytu 30/35 azálivka za horka 

aplikovanou modifikovanou asfaltovu hmotou, včetně vyčištění rýhy
bm 170,00 50 50



30
Frézování trhlin, nástřik adhezní nátěrovou hmotou, styčných a pracovních spár v asfaltovém krytu 10/25 a zálivka 2a horka 

aplikovanou modifikovanou asfaltovu hmotou, včetně vyčištění rýhy
bm 86,00 50 50

31 Zálivka za horka aplikovanou modifikovanou asfaltovu hmotou, šířka 20mm, hloubky 25 mm lm 135,00 50 50

32
Odstranění asiatových krytů za každý další 1 cm vrstvy, včetně naložení, odvozu vybouraného materiálu, skládkovného a

očištění povrchu
m2 50,00 50 50

33
Odstranění asfaltových vrstev frézováním tloušťky vrstvy 10cm, včetně očištění povrchu, dobourání neodfrézovaných ploch,

naložení, odvozu na skládku a skládkovného - (do 500 m2 - běžná údržba)
m2 390,00 50 50

3* Vytrhání betonové obruby silniční, včetně vybourání lože, naložení, odvozu sutě a skládkovného bm 155,00 50 50
35 AC08 za každý další lem tloušťky - (do 500 m2 - běžná údržba) m2 82.00 50 50
36 Obruba betonová silniční 15/25/100 bm 360,00 50 50
37 ACL16 tloušťky vrstvy 5cm - (do 500 m2 - běžná údržba) m2 420,00 50 50
38 Příplatek za asfaltovou směs odolnou proti deformací tloušťky vrstvy 4cm - (do 500 m2 - běžná údržba) m2 60.00 50 50
39 ACL22 za každý další lem tloušťky - (nad 500 m2 - souvislá údržba) m2 75,00 50 50
40 Příplatek za modifikaci asfaltové směsi tloušťky 4cm - (nad 500 m2 - souvislá údržba) m2 60,00 50 50

41 Příplatek za asfaltovou směs odolnou proti deformaci tloušťky vrstvy 4cm - (nad 500 m2 - souvislá údržba) m2 60,00 50 50

42
Odstranění nestmelených podkladní vrstev, včetně naložení, odvozu vybouraného materiálu, skládkovného za každých dalších

5cm tloušťky vrstvy
m2 111,00 50 50

43 Řezání asfaltových krytů do tloušťky vrstvy 10cm bm 170,00 50 50

44
Odstranění asfaltových vrstev frézováním za každý další 1 cm tloušťky vrstvy, včetně očištění povrchu, dobourání 

neodfrézovaných ploch, naložení, odvozu na skládku a skládkovného - (nad 500 m2 - souvislá údržba)
m2 55,00 50 50

45 Hloubení rých pro obruby včetně naiožení výkopku, odvozu na skládku a skládkovného bm 95,00 50 50
46 Podkladní vrstvy ze štěrkodrti ŠDA tloušťky 10 cm se zhutněním m2 150,00 50 50
47 Podkladní vrstvy z kameniva drceného frakce 32/63 tloušťky vrstvy 10 cm se zhutněním m2 165,00 50 50
48 Příplatek za modifikaci asfaltové směsi za každý další lem tloušťky - (nad 500 m2 - souvislá údržba) m2 15,00 50 50
49 Obruba betonová silniční 15/25/100 do betonového lože do betonu C20/25 bm 700,00 50 50
50 ACL22 tloušťky vrstvy 6cm - (do 500 m2 - běžná údržba) m2 460,00 50 50
51 ACL16 za každý další lem tloušťky - (do 500 m2 - běžná údržba) m2 80,00 50 50
52 Příplatek za asfaltovou směs odolnou proti deformaci za každý další 1 cm tloušťky vrstvy - (do 500 m2 - běžná údržba) m2 15,00 50 50
53 Příplatek za asfaltovou směs odolnou proti deformaci za každý další 1 cm tloušťky vrstvy - (nad 500 m2 - souvislá údržba) m2 15,00 50 50
54 Vytrhání obrub OPI, včetně vybouraní lože, naložení, odvozu suté a skládkovného bm 130,00 50 50
55 Vytrhání obrub OP3, včetně vybourání lože, naloženi, odvozu sutě a skládkovného bm 122,00 50 50
56 Vytrhání obrub betonových, chodníkových 5/20/100, včetně vybourání lože, naloženi, odvozu sutě a skládkovného bm 105,00 50 50
57 Qdkopávky nezapažené pro silnice v horninách třídy 4, včetně naložení výkopku, odvozu na skládku a skládkovného m3 805,00 50 50
58 Podkladní vrstvy ze štěrkodrti ŠDA tloušťky 5 cm se zhutněním m2 70,00 50 50
59 Podkladní vrstvy ze štěrkodrti ŠDA za každý další 1 cm tloušťky vrstvy se zhutněním m2 15.00 50 50
60 Náklady na dopravu materiálu lt km 39.00 50 50
61 Podkladní vrstvy z kameniva drceného frakce 32/63 za každý další 1 cm tloušťky vrstvy se zhutněním m2 22,00 50 50
62 Podkladní vrstvy i mechanicky zpevněného kameniva (MZK) tloušťky vrstvy 10 cm se zhutněním m2 202,00 50 50
63 Podkladní vrstvy z rychletuhnoucího betonu tlušťky vrstvy 10 cm se zhutněním - KSC m2 410,00 50 50
64 Podkladní vrstvy z vyfrézovaného materiálu tloušťky vrstvy 10 cm se zhutněním m2 77,00 50 50
65 Obruba betonová silniční 15/15/100 (snížená) bm 689,00 50 50
66 Obruba betonová zahradní 5/20/100 bm 320,00 50 50
67 Obruba betonová zahradní 5/20/100 do betonového lože do betonu C20/25 bm 599,00 50 50



68 Doprava pH neodkladném zásahus vozidla s nosností do 3,5t s posádkou 1 km 104,00 50 50
69 Pokládka, včetně dodání materiálu, dopravy a zásypu - dlažba betonová 30x30x5 cm m2 444.00 50 50
70 Pokládka, včetně dodáni materiálu, dopravy a zásypu - zámková dlažba tl. 8 cm m2 597,00 50 50
71 Pokládka, včetně dodání materiálu, dopravy a zásypu - zámková dlažba tl. 6 cm m2 599,00 50 50

72
Oprava výtluků v dlážděném vč. rozebrání dlaždy, doplnění podkladu, zpětného zadláždění, odvozu a skládkování - kostka

mozaiková, žulová, štípaná 6/6/6 cm
m2 1 300,00 50 50

73
Pokládka, včetně dodání materiálu, dopravy a zásypu - kostka velká žulová výška 8-12 cm („dlažební kostka malá" s rozměrem 

do8/12, zahrnujíc nejběžnější rozměr 8/10, výška je tudíž cca 10cm, lt=cca 5,5m2 a objem cca 2730m3/t)
m2 1 950,00 50 50

74 Pokládka, včetně dodání materiálu, dopravy a zásypu - chodníková mozaika - výška do 10 cm m2 3 300,00 50 50

75 ACL22 za každý další lem tloušťky - (do 500 m2 - běžná údržba) m2 77,00 50 50

76
Odstranění vrstev ze směsi stmelených cementem do tloušťky vrstvy 10cm, včetně naložení, odvozu vybouraného materiálu,

skládkovného
m2 540,00 50 50

77
Odstranění vrstev ze směsi stmelených cementem, včetně naloženi, odvozu vybouraného materiálu, skládkovného za každých

dalších 5cm tloušťky vrstvy
m2 297,00 50 50

78 Rozebrání dlažby ze žulových kostek, včetně očištění a roztřídění m2 300,00 50 50
79 Podkladní vrstvy ze štěrkopísku ŠPA za každý další 1 cm tloušťky vrstvy se zhutněním m2 15,00 50 50
80 Řezání asfaltových krytů do tloušťky vrstvy 4cm bm 81,00 50 50

81 Podkladní vrstvy z mechanicky zpevněného kameniva (MZK) 2a každý další 1 cm tloušťky vrstvy se zhutněním m2 30,00 50 50

82 Podkladní vrstvy z rychletuhnoucího betonu za každý další 1 cm tlušťky vrstvy se zhutněním - KSC m2 117,00 50 50
83 Podkladní vrstvy z vyfrézovaného materiálu za každý další 1 cm tloušťky vrstvy se zhutněním m2 12,00 50 50
84 Pokládka, včetné dodání materiálu, dopravy a zásypu - zámková dlažba "slepecká"-červená 20xl0xx6cm m2 760,00 50 50
85 Oprava výtluků tryskovou metodou (turbo - JetPatcher) t 3 700,00 50 50
86 Řezání asfaltových krytů za každý další lem tloušťky vrstvy bm 22,00 50 50
87 Dodávka a pokládka geomříže z polypropylenu s geotextilif min 50 kN/m m2 348,00 50 50
88 Práce při neodkladném zásahu 1 hod 840,00 50 50

89
Oprava výtluku v dlážděném krytu, vč. rozebrání dlažby, doplnění podkladu, zpětného zadláždění, odvozu 0 skládkování -

chodníková mozaika, zámková dlažba tl. 6 cm
m2 1 260,00 50 50

90 Dodávka a pokládka geomříže min 50 kN/m m2 305,00 50 50

91
Oprava výtluku v dlážděném krytu, vč. rozehrání dlažby, doplnění podkladu, zpětného zadláždění, odvozu a skládkování -

chodníková mozaika, dlažba betonová 30x30x5cm
m2 1180,00 50 50

92
Oprava výtluku v dlážděném krytu, vČ. rozebrání dlažby, doplnění podkladu, zpětného zadláždění, odvozu 0 skládkování -

žulová dlažba, výška do 10 cm m2 1350,00 50 50

93 Pokládka, včetně dodání materiálu, dopravy a zásypu - dlažba betonová 20x20x4 cm m2 769,00 50 50

94
Opr ava výtluku v dlážděném krytu, vč, rozebrání dlažby, doplnění podkladu, zpětného zadláždění, odvozu a skládkování -

žulová dlažba výška 8-12 cm
m2 1 650,00 50 50

95
Oprava výtluku v dlážděném krytu, vč. rozebrání dlažby, doplnění podkladu, zpětného zadláždění, odvozu a skládkování-

dlažba betonová 20x20x4 cm
m2 975,00 50 50

96
Oprava výtluku v dlážděném krytu, vč. rozebrání dlažby, doplnění podkladu, zpětného zadláždění, odvozu a skládkování,

zámková dlažba tl. 8 cm
m2 1326,00 50 50

97
Oprava výtluku v dlážděném krytu, vč. rozebraní dlažby, doplnění podkladu, zpětného zadláždění, odvozu a skládkování -

chodníková mozaika, dlažba betonová 50x50x5cm
m2 897,00 50 50



98 Zásyp jam sypaninou-štěrkodrtí, včetně dodávky materiálu, hutnění m3 1 320,00 SO 50
99 Zásyp jam sypaninou-štěrkopískem, včetně dodávky materiálu, hutnění m3 1070,00 50 50

100 Zásyp jam sypaninou-betonem, včetně dodávky materiálu, hutněni m3 2 399,00 50 50
101 Zásyp jam frézovanou drtí, včetně dodávky materiálu, hutnění m3 1100,00 50 50
102 Výšková úprava šoupěte s použitím původní armatury ks 1 580.00 50 50
103 Obruba žulová přímá OP 1 32/24 hrubě opracovaná bm 2 460,00 50 50
104 Obruba žulová přímá OP 3 25/20 hrubě opracovaná bm 2 368,00 50 50
105 Dodávka a uložení mříže - plast, D400 (500x500mm) ks 4 240,00 50 50

106 Dodádvka a uložení odvodnovacího žlabu s mříží, včetně dopravy, zatížení DN 400, Šířka 100 mm, mříž z pozinkované oceli bm 5 480,00 so 50

107 Dodádvka a uložení odvodnovacího žlabu s mříží, včetně dopravy, zatížení DN 400, šířka 200 mm, mříž z pozinkované oceli bm 6 600,00 50 50

108 Provizorní opravy asfaltovou směsí zpracovatelnou za studená t 6 950,00 SO 50
109 Pokládka nopové izolační fólie m2 206,00 50 50
110 Provizorní opravy výtluků asfaltobetonou směsí t 3 600.00 50 so
111 Výšková úprava uliční vpusti s usazením nové litinové armatury (rám+mříž) - úprava do hloubky 0,5 m ks 14 860,00 50 50
112 Výšková úprava armatury revizní šachty kanalizace s použitím původní armatury (rám + poklop) ks 7 980,00 50 50
113 Výšková úprava šoupěte s použitím nové armatury ks 2 660,00 50 50
114 Výšková úprava uliční vpusti s usazením původní armatury - úprava do hloubky 0,5 m (vybourání, wzdění) ks 15 200.00 50 50
115 Provizorní zabezpečení vpusti - dřevo (500x500mm) ks 1000,00 50 so
116 Výšková úprava uliční vpusti s usazením nové litinové armatury (rám+mříž) - úprava do hloubky 1,0 m ks 19 980,00 50 50
117 Výšková úprava litinové armatury revizní šachty kanalizace s použitím nové armatury (rám 4- poklop) ks 12 400,00 50 50

118
Zhotovení nové uliční vpusti, včetně napojení na kanalizaci v podmínkách stavebních úprav do hloubky 2 m a délky napojení do

3m
ks 29 555,00 50 50

119 Dodádvka a uložení mříž s rámem - litina, D400 (500x500mm) ks 2 980,00 50 50
120 Dodávka a uložení mříže - litina, D400 (S00x500mm) ks 5 200,00 50 50
121 Výšková úprava uliční vpusti s usazením původní armatury - úprava dD hloubky 1,5 m ks 11 920.00 50 50

122 Výšková úprava uliční vpusti s usazením původní armatury - úprava do hloubky 1,0 m (vybourání, vyzdění) ks 14 860,00 50 50

123 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pí do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 399,00 50 50
124 Založení parkového trávníku vysevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:2 m2 55,00 50 50
125 Dodávka osivo směs travní parková kg 195,00 50 50
126 Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl 50 mm rovina a ve svahu do 1:1 m2 205,00 50 50

127

Výsadba keře dle ČSN 46 4902 {464902} - Výpěstky okrasných dřevin, včetně dodávky kompletní (Keře solitérní - 

kontejnerová né (s bálem) výška v cm 80-100)(HJoubení jamek, výsadba dřeviny s výměnou substrátu min 50%, přihnojení, 

zálivka a zamulčování. U stromů navíc ukotvení dřeviny vč. ochrany kmene proti poškození v místě vzepření, obalení kmene 

jutou (rákosovou rohoží) - bez dodání keře (okrasné dřeviny) (dodání keře zajišťuje zadavatel)

ks 2 050,00 50 50

128

Výsadba stromu ČSN 46 4902 (464902) - Výpěstky okrasných dřevin, včetně dodávky kompletní (Stromy alojové vysokokmeny

pro osazování ulic, se zemním bálem - velikost (obvod kmínku) -16-18 cm, výška nasazení koruny nejméně 220 cm)(Hloubení 

jamek, výsadba dřeviny s výměnou substrátu min 50%, přihnojení, zálivka a zamulčování. U stromů navíc ukotvení dřeviny vč. 

ochrany kmene proti poškození v místě vzepření, obalení kmene jutou (rákosovou rohoží) - bez dodání stromu (okrasné

dřeviny) (dodání stromu zajišťuje zadavatel)

ks 6 740,00 50 50

J



REALIZAČNÍ SMLOUVA O DÍLO Č. ...

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 
„občanský zákoník"), ve znění pozdějších předpisů i.i

I.
Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Kladno
se sídlem: nám. Starosty Pavla 44,272 52 Kladno
zastoupené ve věcech smluvních: Mgr. Milan Volf, primátor 
zastoupené ve věcech technických:
IČ: 00234516
DIČ: CZ00234516
bankovní spojení:
V /c. u.:
(dále jen „objednatel")

Zhotovitel: ZKP Kladno, s.r.o.
Zapsáno v OR, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 27488 
se sídlem: Vinaříce č.p. 669,273 07 Vinaříce
zastoupený ve věcech smluvních: Zdeňkem Škarvadou, jednatelem 
ve věcech technických:
IČ; 47545445
DIČ: CZ47545445
bankovní spojení:
v /c, u.:

Kontaktní osoba: 
Email:
Telefon:
(dále jen „zhotovitel")

uzavírají na základě Rámcové smlouvy č.
uzavřené dne........ 2017

(dále jen "Rámcová smlouva")

tuto Realizační smlouvu:



II.
Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílO/které je 
předmětem této Realizační smlouvy [dále jen „smlouvy").

2. Předmětem této smlouvy je ... [dále jen „dílo"). Bližší specifikace díla je uvedena
v příloze č. 1 této smlouvy '

3. Zhotovitel se zavazuje postupovat při realizací díla v souladu se všemi podmínkami 
vyplývajících ze zadávacích podmínek veřejné zakázky „Běžná a souvislá údržba 
pozemních komunikací na území Statutárního města Kladna", ev. č. 634876, (dále 
jen „Veřejná zakázka") zadávané v užším řízení dle § 28 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ"), v souladu 
s podmínkami sjednanými Rámcovou smlouvou a v souladu s dokumenty předanými 
objednatelem zhotoviteli.

Mimo všechny definované činnosti jsou součástí předmětu díla:
• veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a 

majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
• zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
• projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch 

včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
• zajištění dopravního značení lc dopravním omezením, jejich údržba a přemisťování 

a následné odstranění,
• zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem 

vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
• zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle 

zákona č. 22/1997 Sb. - prohlášení o shodě) a revizí veškeiých elektrických zařízení 
s případným odstraněním uvedených závad,

• zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a 
případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění 
a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a 
předepsaných technických parametrů díla
zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, 
odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za 
uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů,
uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, 
chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
zhotovení podrobného harmonogramu postupu prací a jeho pravidelná měsíční 
aktualizace v elektronické podobě ve vhodně zvoleném programu

4. Předmět díla bude proveden dle předloženého položkového rozpočtu - oceněného 
výkazu výměr od zhotovitele, který je v Přílohou č. 1 této Smlouvy a je její nedílnou 
součástí.

5. Zhotovitel se zavazuje, že položkový rozpočet uvedený v Příloze č. 1 této smlouvy 
obsahuje všechny položky, které byly uvedeny ve výkazu výměr v Rámcové smlouvě. 
Pokud by v položkovém rozpočtu některé položky z výkazu výměr zahrnuty nebyly,



zhotovitel je povinen provést tyto práce bez nároku na odměnu. V tomto případě se 
nebude jednat o vícepráce.

6. Veškeré věci, které jsou potřebné k plnění díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud 
není v této smlouvě výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.

7. Součástí předmětu plnění jsou i práce blíže nespecifikované, které jsou však ňezbytné 
k řádnému provedení díla, a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem 
uchazeč měl nebo mohl vědět Náklady na provedení uvedených součástí díla jsou 
zahrnuty do ceny za dílo, uvedené v článku III. této smlouvy.

III.
Cena za dílo

1. Cena za dílo je stanovena jako cena pevná a nejvýše přípustná za plnění 
specifikovaného předmětu díla a zahrnuje veškeré náklady spojené se splněním 
předmětu díla v rozsahu článku II. Předmět smlouvy takto:

Cena bez DPH: ,-Kč
Výše DPH: ...%
DPH: ,-KČ
Cena včetně DPH: ,-Kč
[slovy: ........korun českých]

DPH je stanoveno ve výši a sazbě dle příslušného právního předpisu, platného v době 
podpisu této smlouvy.

2. Podmínky překročení nabídkové cenv a snížení nabídkové ceny
Nabídkovou cenu bude možné překročit pouze v souvislosti se změnou daňových 
právních předpisů týkajících se DPH, a to nejvýše o částku odpovídající této legislativní 
změně. Změnu ceny bude zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli a důvod 
změny doložit. Nově určená cena bude předmětem dodatku této smlouvy a bude 
řešena v souladu se ZVZ.

3. V případě změny ceny díla z důvodů víceprací, které nejsou obsaženy v položkovém 
rozpočtu a požadovaných ze strany objednatele, bude cena víceprací určena dle 
aktuálního ceníku ÚRS Praha a kalkulačního vzorce zhotovitele v nabídce. Takovéto 
vícepráce budou řešeny v souladu se ZVZ.

4. Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle 
nabídkového rozpočtu v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií nebo 
materiálů odsouhlasených objednatelem a v ostatních případech specifikovaných 
zápisem ve stavebním deníku.

IV.
Doba a místo plnění

1. Za předpokladu včasného a řádného splnění součinnosti objednatele podle článku VIII. 
této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést dílo v termínech:
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a]
b]

c]

2. Harmonogram realizace díla je Přílohou č. 2 této smlouvy a je její nedílnou součástí. 
Tímto není dotčena možnost dohody obou stran na jiném smluvním harmonogramu. 
Zhotovitel je povinen postupovat bezvýjimečně dle tohoto Harmonogramu - změnu 
Harmonogramu je možné provést pouze s předchozím souhlasem objednatele a TDS, 
v opačném případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu dle čl. VII. 
odst. 8 této smlouvy.

3. Dodržení termínů je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele 
dohodnutého touto smlouvou. Po dobu prodlení objednatele s poskytováním 
spolupůsobení nebo po dobu trvání překážek neležících na straně zhotovitele není 
zhotovitel v prodlení se splněním povinnosti předat předmět plnění dle této smlouvy.

4. Místem plnění je Statutární město Kladno

Zahájení plnění: do 3 dnů od předání staveniště
Termín dokončení plnění díla: (Dle Přílohy č. 4 Rámcové smlouvy)

Termín odstranění zařízení a vyklizení staveniště: do 5 dnů od předání díla

V.
Platební a obchodní podmínky

1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohy.

2. Smluvní strany se dohodly na tom, že řádně vystavený daňový doklad je splatný ve 
lhůtě 60 dnů ode dne data doručení faktury zhotovitelem objednateli. V pochybnostech 
se má za to, že faktura byla objednateli doručena třetí pracovní den po odeslání 
doporučeným dopisem na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.

3. Cena díla bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen „faktura") 
vystavených zhotovitelem lx měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední 
den příslušného měsíce. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o 
účetnictví a dle daňových předpisů. V případě, že faktura nebude obsahovat potřebné 
náležitosti nebo bude obsahovat chybné či neúplné údaje, je objednatel oprávněn ji 
vrátit zhotoviteli k opravě či doplnění. Po vrácení faktury nové či opravené počíná 
běžet nová lhůta splatnosti.

4. Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o 
finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 
kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční 
kontroly.

VI.
Záruka za jakost

1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost v délce 60 měsíců. Vyjma případů
havarijní situace, kde se tímto sjednává záruka za jakost dle způsobu a technického 
řešení havarijní situace v délce...............

2. Záruční lhůta začíná běžet ode dne předání a převzetí celého díla nebo jeho části 
(celku) objednatelem bez vad a nedodělků.



3. Záruka za jakost se nevztahuje vedle případů stanovených zákonem na předměty
obvyklého používání, jejichž oprava a výměna spadá do rozsahu řádné údržby, na 
vady způsobené nesprávným použitím či nesprávnou údržbou jakož i neodborným 
zásahem třetích osob nezávisle na vůli zhotovitele. I *.

4. V případě, že se na předmětu díla v průběhu záruční lbůty projeví vada, oznámí tuto 
skutečnost objednatel zhotoviteli písemně bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. 
V tomto oznámení musí být uvedeno, o jakou vadu předmětu díla se jedná, jak se vada 
projevuje případně další informace podstatné pro posouzení vady. Oznámení o vadě 
je považováno za výzvu k jejímu odstranění, neuplatňuje-li objednatel v tomto 
oznámení jiný nárok.

5. Zhotovitel se zavazuje k nástupu na odstranění záručních vad nej později do 72 hodin 
od chvíle převzetí písemné reklamace zaslané faxem nebo e-mailem nebo datovou 
schránkou. V případě vzniku vady ohrožující bezpečnost nebo provoz stavebního díla 
nebo v případě havárijní situace, je zhotovitel povinen nastoupit k odstraňování 
reklamované vady do 60 minut od jejího uplatnění.

6. Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu v termínu písemně dohodnutém 
s objednatelem, který bude stanoven s ohledem na povahu a rozsah reklamované 
vady.

7. Zhotovitel je povinen v záruční době odstranit i vady, které jsou sporné z titulu své 
odpovědnosti. V takovém případě se vzájemné vypořádání mezi smluvními stranami 
uskuteční následně dle dohody.

8. V případě, že se dle zhotovitele nejedná o záruční vadu, oznámí to neprodleně 
objednateli písemnou formou nejpozdčji do 3 pracovních dnů od doručení oznámení. 
Zda se jedná o záruční vadu, bude poté zjištěno znaleckým posudkem provedeným 
nezávislým znalcem. Pokud si zajištění znaleckého posudku nevyhradí objednatel, 
zajistí jej zhotovitel.

9. Jestliže bude znaleckým posudkem zjištěno, že se jedná o záruční vadu, nese náklady 
na jeho vyhotovení zhotovitel a zahájí odstraňování vady do 3 pracovních dnů od jeho 
doručení. Nejedná-li sc dle znaleckého posudku o záruční vadu, hradí jeho vyhotovení 
objednatel. Tímto není dotčeno právo kterékoli ze smluvních stran obrátit se na 
příslušný soud.

VII.
Smluvní pokuty

1. V případě, že zhotovitel nepřevezme od objednatele staveniště ve lhůtě do 3 
kalendářních dnů od podpisu této smlouvy nebo písemného vyzvání objednatele, 
uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý i započatý den 
prodlení.

2. V případě, že je zhotovitel v prodlení se splněním termínu předání díla ve smluveném 
čase a rozsahu, zavazuje se zaplatit objednateli dle jeho vyúčtování smluvní pokutu ve 
výši 0,05% z ceny díla za každý i započatý den prodlení.

3. Z důvodu prodlení s termínem nástupu na odstranění havarijní situace je zhotovitel 
povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč za každou i 
započatou hodinu.

4. Z důvodu prodlení s termínem nástupu na odstranění vad v záruční době je zhotovitel



povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každou 
vadu a započatý den prodlení.

5. Z důvodu nedodržení termínu odstranění reklamované vady díla v termínu 
dohodnutém s objednatelem je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 
0,05% z ceny díla za každou reklamovanou vadu a započatý den prodlení.

6. Při prodlení s úhradou peněžitého plnění dle této smlouvy je objednatel povinen 
zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den 
prodlení.

7. Z důvodu nedodržení doby vyklizení staveniště nebo odstranění zařízení staveniště 
dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
0,05% z ceny díla za každý den prodlení.

8. Nebude-li stavební deník nepřetržitě k dispozici na staveništi, sjednává se smluvní 
pokuta ve výši 0,05% z ceny díla za každý den a případ.

9. V případě, že zhotovitel změní Harmonogram realizace díla bez předchozího souhlasu 
objednatele a bude realizovat dílo dle změněného Harmonogramu, uhradí objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý den, který znamená prodlení vůči 
původnímu Harmonogramu.

10. Sjednání smluvní pokuty nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za vzniklou škodu a 
zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu 
škody.

11. Objednatel nepřipouští jakoukoliv limitaci prokázaných škod, které vzniknou 
v souvislosti s tímto dílem ani žádné omezení sankcí nebo smluvních pokut.

12. Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě 14 dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. 
Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy zhotovitel ve stanovené lhůtě 
neuhradí smluvní pokutu, započíst pohledávku na zaplacení smluvní pokuty proti 
pohledávkám zhotovitele vůči objednateli.

Vlil.
Součinnost

1. Objednatel se zavazuje, že při zhotovování díla bude v dohodnutém rozsahu 
spolupracovat a určí odpovědného zástupce objednatele pro komunikaci se 
zhotovitelem. Dále se objednatel zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za jeho 
zhotovení dohodnutou cenu. Dílo je provedeno, je-li řádně dokončeno a předáno. Dílo 
je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.

2. Objednatel se zavazuje, že pokud bude mít k dispozici, tak na vyzvání zhotovitele mu 
bez zbytečných odkladů poskytne další vyjádření, stanoviska, informace, případně 
doplnění podkladů, jejichž potřeba vznikne v průběhu zpracování díla a z této 
smlouvy nebo z povahy věci nevyplývá, že zhotovitel je povinen si je opatřit sám.

3. Objednatel je povinen do 3 pracovních dnů po obdržení každého, pro provádění díla 
významného, rozhodnutí a stanoviska příslušných orgánů, takové rozhodnutí či 
stanovisko předat zhotoviteli. Totéž je povinen zhotovitel vůči objednateli.



IX.
Podzhotovitel (subdodavatel]

1. Zhotovitel provede dílo osobně, nevyplývá-li z této smlouvy provádění díla 
podzhotovitelem.

2. Pojem podzhotovitel a subdodavatel je pro účely této smlouvy totožný.
3. Při předání a převzetí staveniště budou podzhotovitelé (podzhotovitel) poťvrzeni ve 

stavebním deníku. V případě změny podzhotovitelů, a to jak toho prostřednictvím 
kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, tak i toho, 
prostřednictvím kterého zhotovitel kvalifikaci neprokazoval, musí být tato 
skutečnost písemně odsouhlasena objednatelem, následně bude tato skutečnost 
uvedena i ve stavebním deníku.

X.
Oprávněné osoby

Osobou oprávněnou k podpisu protokolu o převzetí a předání staveniště je:

Za objednatele: ....................... -........................
Za zhotovitele: stavbyvedoucí

pce stavbyvedoucího
Osobou oprávněnou k podpisu protokolu o převzetí a předání díla je:

Za objednatele: ....................... -........................
Za zhotovitele: stavbyvedoucí

zástupce stavbyvedoucího

Osobou oprávněnou k podpisu dohody o předčasném užívání díla je:

Za objednatele: ........................-.........................
Za zhotovitele: ^^^^^^B^^^Bstavbyvedoucí

zástupce stavbyvedoucího
Zhotovitel je povinen předkládat soupis provedených prací ke kontrole technickému 
dozoru stavebníka. Osobu vykonávající technický dozor stavebníka objednatel 
oznámí nejpozději při předání a převzetí staveniště, včetně všech kontaktů. 
Zhotovitel pověřuje funkcí stavbyvedoucího (ve smyslu § 160 odst. 1 zákona 
č.l83/2006 Sb. - Stavební zákon):

|tel.: e-mail:

a současně prohlašuje, žc jím pověřená osoba pro výkon funkce stavbyvedoucího 
splňuje ustanovení §158 odst. 1 Stavebního zákona.

XI.
Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského 
zákoníku.

2. Objednatel nepožaduje po zhotoviteli poskytnutí stálých prostor pro osoby 
vykonávající funkci technického a autorského dozoru či pro ostatní osoby 
objednatele. Zhotovitel je však povinen zajistit osobám objednatele a osobám 
vykonávajícím funkci technického a autorského dozoru prostory a zařízení nezbytné



/
pro výkon jejich funkce při realizaci díla a to například v kanceláři stavbyvedoucího 
na staveništi.

3. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré změny a rozdíly projektové 
dokumentace pro provedení stavby oproti projektové dokumentaci uvedené v článku
II. této Smlouvy.

4. Pro účely interpretace smluvních podmínek je priorita dokumentů následující:

a) Realizační smlouva o dílo
b) Rámcová smlouva
c) Zadávací podmínky k Veřejné zakázce

5. Vztahy neupravené touto smlouvou se řídí občanským zákoníkem v platném znění.

6. Veškeré změny této smlouvy je možné provést pouze formou číslovaných písemných 
dodatků,

7. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, 
tato je výrazem jejich vážné, svobodné, určité a srozumitelné vůle, není uzavřena 
v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek a toto stvrzují svými vlastnoručními 
podpisy.

8. Tato smlouva jc vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží tři 
stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.

9. Tato smlouva má následující přílohy, které jsou její nedílnou součástí:

Příloha č. 1: Specifikace díla a oceněný výkaz výměr konkrétní zakázky 

Příloha č. 2: Harmonogram realizace

V............ dne...........................

Za objednatele: ..........................
Statutární město Kladno Mgr. Milan Volf

primátor

Ve Vinařících dne

Za zhotovitele: 
ZKP Kladno, s.r.o. Zdeněk Škarvada 

jednatel



REALIZAČNÍ SMLOUVA O DÍLO Č. ...

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 
„občanský zákoník")* ve znění pozdějších předpisů l ■

I.
Smluvní strany ’

Objednatel: Statutární město Kladno
se sídlem: nám. Starosty Pavla 44,272 52 Kladno
zastoupené ve věcech smluvních: Mgr, Milan Volf, primátor 
zastoupené ve věcech technických:
IČ: 00234516
DIČ: CZ00234516
bankovní spojení:
v *c. u.:
(dále jen „objednatel")

Zhotovitel; STRABAG a.s.
Zapsáno v OR, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634 
se sídlem: Na Bělidle 198/21,150 00 Praha 5
zastoupený ve věcech smluvních: zástupce Ing, Vladimír Král

zástupce Ing. Milan Plachý 
zmocněnci dle plné moci ze dne 3.1.2018 

ve věcech technických: stavbyvedoucí
zástupce stavbyvedoucího

IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
v »c. u.:

608 38 744 
CZ60838744

Kontaktní osoba: 
Email:
Telefon:
(vedoucí účastník) 
a

AVE Kladno s.r.o.

Zapsáno v OR, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 48250 
se sídlem: Smečenská 381, 272 04 Kladno
zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Šárkou Salavec Bukovskou, jednatelem

Ing. Radkem Krumiem, jednatelem 
25085221 
CZ25085221

V

1C:
DIČ:

(druhý účastník}

I



kteří jsou společníci společnosti: „Strabag, AVE: Údržba komunikací Kladno" dle smlouvy o 

společnosti ze dne 10.6.2017 se sídlem společnosti Na Bělidle 198/21,150 00 Praha 5. 
Originál smlouvy o společnosti, kde je uveden rozsah zastupování a zmocnění vedoucího 
člena, je součástí předložené nabídky.
(dále jen zhotovitel )

I

uzavírají na základě Rámcové smlouvy č...................
uzavřené dne........ 2017

(dále jen "Rámcová smlouva")

tuto Realizační smlouvu:

II.
Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, které je 
předmětem této Realizační smlouvy (dále jen „smlouvy").

2. Předmětem této smlouvy je ... (dále jen „dílo"). Bližší specifikace díla je uvedena 
v příloze č. 1 této smlouvy

3. Zhotovitel se zavazuje postupovat při realizaci díla v souladu se všemi podmínkami 
vyplývajících ze zadávacích podmínek veřejné zakázky „Běžná a souvislá údržba 
pozemních komunikací na území Statutárního města Kladna", ev. č. 634876, (dále 
jen „Veřejná zakázka") zadávané v užším řízení dle § 28 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ"), v souladu 
s podmínkami sjednanými Rámcovou smlouvou a v souladu s dokumenty předanými 
objednatelem zhotoviteli.

Mimo všechny definované činnosti isou součástí předmětu díla:
• veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a 

majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou), 
zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch 
včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemisťování 
a následné odstranění,
zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem 
vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů), 
zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle 
zákona č. 22/1997 Sb. - prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení 
s případným odstraněním uvedených závad,
zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a 
případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění 
a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a 
předepsaných technických parametrů díla
zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, 
odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za 
uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů,
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• uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, 
chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),

• zhotovení podrobného harmonogramu postupu prací a jeho pravidelná měsíční
aktualizace v elektronické podobě ve vhodně zvoleném programu í'.

4. Předmět díla bude proveden dle předloženého položkového rozpočtu - oceněného 
výkazu výměr od zhotovitele, který je v Přílohou č. 1 této Smlouvy a je její'nedílnou 
součástí.

5. Zhotovitel se zavazuje, že položkový rozpočet uvedený v Příloze č. 1 této smlouvy 
obsahuje všechny položky, které byly uvedeny ve výkazu výměr v Rámcové smlouvě. 
Pokud by v položkovém rozpočtu některé položky z výkazu výměr zahrnuty nebyly, 
zhotovitel je povinen provést tyto práce bez nároku na odměnu. V tomto případě se 
nebude jednat o vícepráce.

6. Veškeré věci, které jsou potřebné k plnění díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud 
není v této smlouvě výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.

7. Součástí předmětu plnění jsou i práce blíže nespecifikované, které jsou však nezbytné 
k řádnému provedení díla, a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem 
uchazeč měl nebo mohl vědět. Náklady na provedení uvedených součástí díla jsou 
zahrnuty do ceny za dílo, uvedené v článku III. této smlouvy.

III.
Cena za dílo

1. Cena za dílo je stanovena jako cena pevná a nejvýše přípustná za plnění 
specifikovaného předmětu díla a zahrnuje veškeré náklady spojené se splněním 
předmětu díla v rozsahu článku II. Předmět smlouvy takto:

Cena bez DPH: ,-KČ
Výše DPH: ...%
DPH: ,-Kc
Cena včetně DPH: ,-Kč
[slovy: ........korun českých]

DPH je stanoveno ve výši a sazbě dle příslušného právního předpisu, platného v době 
podpisu této smlouvy.

2. Podmínky překročení nabídkové ceny a snížení nabídkové cenv
Nabídkovou cenu bude možné překročit pouze v souvislosti se změnou daňových 
právních předpisů týkajících se DPH, a to nejvýše o částku odpovídající této legislativní 
změně. Změnu ceny bude zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli a důvod 
změny doložit. Nově určená cena bude předmětem dodatku této smlouvy a bude 
řešena v souladu se ZVZ.

3. V případě změny ceny díla z důvodů víceprací, které nejsou obsaženy v položkovém 
rozpočtu a požadovaných ze strany objednatele, bude cena víceprací určena dle 
aktuálního ceníku ÚRS Praha a kalkulačního vzorce zhotovitele v nabídce. Takovéto 
vícepráce budou řešeny v souladu se ZVZ.
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4. Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle 
nabídkového rozpočtu v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií nebo 
materiálů odsouhlasených objednatelem a v ostatních případech specifikovaných 
zápisem ve stavebním deníku.

IV.
Doba a místo plnění ’

1. Za předpokladu včasného a řádného splnění součinnosti objednatele podle článku VIII. 
této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést dílo v termínech:

a] Zahájení plnění: do 3 dnů od předání staveniště
b) Termín dokončení plnění díla: (Dle Přílohy č. 4 Rámcové smlouvy)

c) Termín odstranění zařízení a vyklizení staveniště: do 5 dnů od předání díla

2. Harmonogram realizace díla je Přílohou č. 2 této smlouvy a je její nedílnou součástí. 
Tímto není dotčena možnost dohody obou stran na jiném smluvním harmonogramu. 
Zhotovitel je povinen postupovat bezvýjimečně dle tohoto Harmonogramu - změnu 
Harmonogramu je možné provést pouze s předchozím souhlasem objednatele a TDS, 
v opačném případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu dle čl. VII. 
odst. 8 této smlouvy.

3. Dodržení termínů je závislé od rádného a včasného spolupůsobení objednatele 
dohodnutého touto smlouvou. Po dobu prodlení objednatele s poskytováním 
spolupůsobení nebo po dobu trvání překážek neležících na straně zhotovitele není 
zhotovitel v prodlení se splněním povinnosti předat předmět plnění dle této smlouvy.

4. Místem plnění je Statutární město Kladno

V.
Platební a obchodní podmínky

1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohy,

2. Smluvní strany se dohodly na tom, že řádně vystavený daňový doklad je splatný ve 
lhůtě 60 dnů ode dne data doručení faktury zhotovitelem objednateli. V pochybnostech 
se má za to, že faktura byla objednateli doručena třetí pracovní den po odeslání 
doporučeným dopisem na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.

3. Cena díla bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen „faktura") 
vystavených zhotovitelem lx měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední 
den příslušného měsíce. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o 
účetnictví a dle daňových předpisů. V případě, že faktura nebude obsahovat potřebné 
náležitosti nebo bude obsahovat chybné či neúplné údaje, je objednatel oprávněn ji 
vrátit zhotoviteli k opravě či doplnění. Po vrácení faktury nové či opravené počíná 
běžet nová lhůta splatnosti.

4. Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č 320/2001 Sb., o 
Finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 
kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční 
kontroly.
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VI.
Záruka za jakost

1.

2.

Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost v délce 60 měsíců. Vyjma vpřípadů 
havarijní situace, kde se tímto sjednává záruka za jakost dle způsobu a technického 
řešení havarijní situace v délce...............

Záruční lhůta začíná běžet ode dne předání a převzetí celého díla nebo jeho části 
[celku) objednatelem bez vad a nedodělků.

3. Záruka za jakost se nevztahuje vedle případů stanovených zákonem na předměty 
obvyklého používání, jejichž oprava a výměna spadá do rozsahu řádné údržby, na 
vady způsobené nesprávným použitím či nesprávnou údržbou jakož i neodborným 
zásahem třetích osob nezávisle na vůli zhotovitele.

4. V případě, že se na předmětu díla v průběhu záruční lhůty projeví vada, oznámí tuto 
skutečnost objednatel zhotoviteli písemně bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. 
V tomto oznámení musí být uvedeno, o jakou vadu předmětu díla se jedná, jak se vada 
projevuje případně další informace podstatné pro posouzení vady. Oznámení o vadě 
je považováno za výzvu k jejímu odstranění, neuplatňuje-li objednatel v tomto 
oznámení jiný nárok.

5. Zhotovitel se zavazuje k nástupu na odstranění záručních vad nejpozději do 72 hodin 
od chvíle převzetí písemné reklamace zaslané faxem nebo e-mailem nebo datovou 
schránkou. V případě vzniku vady ohrožující bezpečnost nebo provoz stavebního díla 
nebo v případě havárijní situace, je zhotovitel povinen nastoupit k odstraňování 
reklamované vady do 60 minut od jejího uplatnění.

6. Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu v termínu písemně dohodnutém 
s objednatelem, který bude stanoven s ohledem na povahu a rozsah reklamované 
vady.

7. Zhotovitel je povinen v záruční době odstranit i vady, které jsou sporné z titulu své 
odpovědnosti. V takovém případě se vzájemné vypořádání mezi smluvními stranami 
uskuteční následně dle dohody.

8. V případě, že se dle zhotovitele nejedná o záruční vadu, oznámí to neprodleně 
objednateli písemnou formou nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení oznámení. 
Zda se jedná o záruční vadu, bude poté zjištěno znaleckým posudkem provedeným 
nezávislým znalcem. Pokud si zajištění znaleckého posudku nevyhradí objednatel, 
zajistí jej zhotovitel.

9. Jestliže bude znaleckým posudkem zjištěno, že se jedná o záruční vadu, nese náklady 
na jeho vyhotovení zhotovitel a zahájí odstraňování vady do 3 pracovních dnů od jeho 
doručení. Nejedná-li se dle znaleckého posudku o záruční vadu, hradí jeho vyhotovení 
objednatel. Tímto není dotčeno právo kterékoli ze smluvních stran obrátit se na 
příslušný soud.
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VII.
Smluvní pokuty

1. V případě, žc zhotovitel nepřevezme od objednatele staveniště ve lhůtě do 3
kalendářních dnů od podpisu této smlouvy nebo písemného vyzvání objednatele, 
uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý i započatý den 
prodlení. »

2. V případě, že je zhotovitel v prodlení se splněním termínu předání díla ve smluveném 
čase a rozsahu, zavazuje se zaplatit objednateli dle jeho vyúčtování smluvní pokutu ve 
výši 0,05% z ceny díla za každý 1 započatý den prodlení.

3. Z důvodu prodlení s termínem nástupu na odstranění havarijní situace je zhotovitel 
povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč za každou i 
započatou hodinu.

4. Z důvodu prodlení s termínem nástupu na odstranění vad v záruční době je zhotovitel 
povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každou 
vadu a započatý den prodlení.

5. Z důvodu nedodržení termínu odstranění reklamované vady díla v termínu 
dohodnutém s objednatelem je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 
0,05% z ceny díla za každou reklamovanou vadu a započatý den prodlení.

6. Při prodlení s úhradou peněžitého plnění dle této smlouvy je objednatel povinen 
zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den 
prodlení.

7. Z důvodu nedodržení doby vyklizení staveniště nebo odstranění zařízení staveniště 
dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
0,05% z ceny díla za každý den prodlení.

8. Nebude-li stavební deník nepřetržitě k dispozici na staveništi, sjednává se smluvní 
pokuta ve výši 0,05% z ceny díla za každý den a případ.

9. V případě, že zhotovitel změní Harmonogram realizace díla bez předchozího souhlasu 
objednatele a bude realizovat dílo dle změněného Harmonogramu, uhradí objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý den, který znamená prodlení vůči 
původnímu Harmonogramu.

10. Sjednání smluvní pokuty nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za vzniklou škoda a 
zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu 
škody.

11. Objednatel nepřipouští jakoukoliv limitaci prokázaných škod, které vzniknou 
v souvislosti s tímto dílem ani žádné omezení sankcí nebo smluvních pokut.

12. Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě 14 dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. 
Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy zhotovitel ve stanovené lhůtě 
neuhradí smluvní pokutu, započíst pohledávku na zaplacení smluvní pokuty proti 
pohledávkám zhotovitele vůči objednateli.
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VIII.
Součinnost

1. Objednatel se zavazuje, že při zhotovování díla bude v dohodnutém^ rozsahu 
spolupracovat a určí odpovědného zástupce objednatele pro komunikaci se 
zhotovitelem. Dále se objednatel zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za jeho 
zhotovení dohodnutou cenu. Dílo je provedeno, je-li řádně dokončeno a předáno. Dílo 
je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.

2. Objednatel se zavazuje, že pokud bude mít k dispozici, tak na vyzvání zhotovitele mu 
bez zbytečných odkladů poskytne další vyjádření, stanoviska, informace, případně 
doplnění podkladů, jejichž potřeba vznikne v průběhu zpracování díla a z této 
smlouvy nebo z povahy věci nevyplývá, že zhotovitel je povinen si je opatřit sám.

3. Objednatel je povinen do 3 pracovních dnů po obdržení každého, pro provádění díla 
významného, rozhodnutí a stanoviska příslušných orgánů, takové rozhodnutí či 
stanovisko předat zhotoviteli. Totéž je povinen zhotovitel vůči objednateli.

IX.
Podzhotovitel (subdodavatel)

1. Zhotovitel provede dílo osobně, nevyplývá-li z této smlouvy provádění díla 
podzhotovitelem.

2. Pojem podzhotovitel a subdodavatel je pro účely této smlouvy totožný.
3. Při předání a převzetí staveniště budou podzhotovitelé (podzhotovitel) potvrzeni ve 

stavebním deníku. V případě změny podzhotovitelů, a to jak toho prostřednictvím 
kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, tak i toho, 
prostřednictvím kterého zhotovitel kvalifikaci neprokazoval, musí být tato 
skutečnost písemně odsouhlasena objednatelem, následně bude tato skutečnost 
uvedena i ve stavebním deníku.

X.
Oprávněné osoby

1. Osobou oprávněnou k podpisu protokolu o převzetí a předání staveniště je:

Za objednatele: ....................... -.........................
Za zhotovitele: ^^^^^^^^^^|stavbyvedoucí

odd. OTÚ

2. Osobou oprávněnou k podpisu protokolu o převzetí a předání díla je:

Za objednatele: 
Za zhotovitele: stavbyvedoucí 

odd. OTÚ

3. Osobou oprávněnou k podpisu dohody o předčasném užívání díla je:

Za objednatele: 
Za zhotovitele: HHhtavbyvedoucí 

>dd. OTÚ
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4. Zhotovitel je povinen předkládat soupis provedených prací ke kontrole technickému 
dozoru stavebníka. Osobu vykonávající technický dozor stavebníka objednatel 
oznámí nejpozději při předání a převzetí staveniště, včetně všech kontaktů.

Za zhotovitele: stavbyvedoucí 
[odd! OTÚ

! 5

5. Zhotovitel pověřuje funkcí stavbyvedoucího [ve smyslu § 160 odst. 1 zákona 
č. 183/2006 Sb. - Stavební zákon):

e-mail:

a současně prohlašuje, že jím pověřená osoba pro výkon funkce stavbyvedoucího 
splňuje ustanovení §158 odst 1 Stavebního zákona.

XL
Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského 
zákoníku.

2. Objednatel nepožaduje po zhotoviteli poskytnutí stálých prostor pro osoby 
vykonávající funkci technického a autorského dozoru či pro ostatní osoby 
objednatele. Zhotovitel je však povinen zajistit osobám objednatele a osobám 
vykonávajícím funkci technického a autorského dozoru prostory a zařízení nezbytné 
pro výkon jejich funkce při realizaci díla a to například v kanceláři stavbyvedoucího 
na staveništi.

3. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré změny a rozdíly projektové 
dokumentace pro provedení stavby oproti projektové dokumentaci uvedené v článku 
II. této Smlouvy.

4. Pro účely interpretace smluvních podmínek je priorita dokumentů následující:

a) Realizační smlouva o dílo
b) Rámcová smlouva
c) Zadávací podmínky k Veřejné zakázce

5. Vztahy neupravené touto smlouvou se řídí občanským zákoníkem v platném znění.

6. Veškeré změny této smlouvy je možné provést pouze formou číslovaných písemných 
dodatků.

7. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, 
tato je výrazem jejich vážné, svobodné, určité a srozumitelné vůle, není uzavřena 
v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek a toto stvrzují svými vlastnoručními 
podpisy.

8. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží tri 
stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.
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9. Tato smlouva má následující přílohy, které jsou její nedílnou součástí:

Příloha č. 1: Specifikace díla a oceněný výkaz výměr konkrétní zakázky 

Příloha č. 2: Harmonogram realizace f

V Praze dne

Mgr. Milan Volf 
primátor

Za objednatele: 
Statutární město Kladno

Za zhotovitele: .............................
STRABAG a.s. a AVE Kladno s.r.o. Ing. Vladimír Král
jako účastníky společnosti „Strabag, AVE: Údržba komunikací Kladno" zmocněnec 
podepisuje dle čl II. písm. d) dodatku č. 1 ke smlouvě o společnosti 
ze dne 10. 6.2016 vedoucí účastník STRABAG a.s.

Ing. Milan Plachý 
zmocněnec
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REALIZAČNÍ SMLOUVA O DÍLO Č. ...

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.f občanský zákoník (dále jen 
„občanský zákoník"), ve znění pozdějších předpisů >/

1.
Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Kladno
se sídlem: nám. Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno
zastoupené ve věcech smluvních: Mgr. Milan Volf, primátor 
zastoupené ve věcech technických:HS^^^^HI^l 
IČ: 00234516
DIČ: CZ00234516
bankovní spojení: 
č. Ú.:

(dále jen „objednatelF)

Zhotovitel: „Společnost PORR a EUROVIA CS"
1. PORR a.s.

se sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10
společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
oddíl B., číslo vložky 1006
IČO: 43005560
DIČ: CZ43005560
(dále též jen „Správce" nebo „Společník 1“)

2. EUROVIA CS, a. s.
se sídlem: Národní 138/10, Nové Město, 10 00, Praha 1
společnost jc zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl
B., číslo vložky 1561
IČO: 45274924
DIČ: CZ 45274924
(dále též je „Společník 2")

zastoupeni Ing. Pavlem Hirschem, zmocněncem
(na podkladě plné moci společnosti EUROVIA CS, a. s., obsažené ve smlouvě o sdružení 
ve společnosti udělené společnosti PORR a.s. a na podkladě plné moci společnosti PORR 
a.s., která udělila ve smyslu § 443 zák č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník] v platném 
znění plnou moc Ing. Pavlovi Hirschovl]

Bankovní spojení:..........................

(v případě získání veřejné zakázky zřídí správce společnosti nejpozději do uzavření realizační 
smlouvy o dílo „společný účet účastníků sdružení" - k přijímání plateb od objednatele)
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Společníci tj, PORR a.s. a EUROVIA CS, a. s. jsou ve smyslu ustanovení § 51 odst. 6 zákona č. 
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, vůči objednateli a jakýmkoliv třetím 
osobám z jakýchkoliv závazků (právních vztahů) vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou (tj. 
v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy o dílo či vzniklých v důsledku prodlení či jiného 
porušení smluvních nebo jiných povinností v souvislosti s plněním této smlouvy o dílo) 
zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění dle této smlouvy o dilo'i po dobu 
trvání jiných závazků vyplývajících z této smlouvy o dílo.

číslo smlouvy: SS 2016 / 47 (7 - 1007A16)

(dále jen „zhotovitel")

uzavírají na základě Rámcové smlouvy č.
uzavřené dne ........ 2017

(dále jen "Rámcová smlouva")

tuto Realizační smlouvu:

II.
Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, které je 
předmětem této Realizační smlouvy (dále jen „smlouvy").

2. Předmětem této smlouvy je ... (dále jen „dílo"). Bližší specifikace díla je uvedena 
v příloze č. 1 této smlouvy

3. Zhotovitel se zavazuje postupovat při realizaci díla v souladu se všemi podmínkami 
vyplývajících ze zadávacích podmínek veřejné zakázky „Běžná a souvislá údržba 
pozemních komunikací na území Statutárního města Kladna", ev. č. 634876, (dále 
jen „Veřejná zakázka") zadávané v užším řízení dle § 28 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ"), v souladu 
s podmínkami sjednanými Rámcovou smlouvou a v souladu s dokumenty předanými 
objednatelem zhotoviteli.

Mimo všechny definované činnosti jsou součástí předmětu díla:
• veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a 

majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
• zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
• projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch 

včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
• zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemisťování 

a následné odstranění,
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zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem 
vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů), 
zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle 
zákona Č. 22/1997 Sb. - prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrickýdjr zařízení 
s případným odstraněním uvedených závad,
zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a 
případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění 
a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a 
předepsaných technických parametrů díla
zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, 
odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za 
uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů,
uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, 
chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
zhotovení podrobného harmonogramu postupu prací a jeho pravidelná měsíční 
aktualizace v elektronické podobě ve vhodně zvoleném programu

4. Předmět díla bude proveden dle předloženého položkového rozpočtu - oceněného 
výkazu výměr od zhotovitele, který je v Přílohou č. 1 této Smlouvy a je její nedílnou 
součástí.

5. Zhotovitel se zavazuje, že položkový rozpočet uvedený v Příloze č. 1 této smlouvy 
obsahuje všechny položky, které byly uvedeny ve výkazu výměr v Rámcové smlouvě. 
Pokud by v položkovém rozpočtu některé položky z výkazu výměr zahrnuty nebyly, 
zhotovitel je povinen provést tyto práce bez nároku na odměnu. V tomto případě se 
nebude jednat o vícepráce.

6. Veškeré věci, které jsou potřebné k plnění díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud 
není v této smlouvě výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.

7. Součástí předmětu plnění jsou i práce blíže nespecifikované, které jsou však nezbytné 
k řádnému provedení díla, a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem 
uchazeč měl nebo mohl vědět. Náklady na provedení uvedených součástí díla jsou 
zahrnuty do ceny za dílo, uvedené v článku III. této smlouvy.

III.
Cena za dílo

1, Cena za dílo je stanovena jako cena pevná a nejvýše přípustná za plnění 
specifikovaného předmětu díla a zahrnuje veškeré náklady spojené se splněním 
předmětu díla v rozsahu článku II. Předmět smlouvy takto:

Cena bez DPH:  ,-Kč
Výše DPH: 21%
DPH:  ,-KČ
Cena včetně DPH:  -Kč
[slovy:.......................... ]
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DPH je stanoveno ve výši a sazbě dle příslušného právního předpisu, platného v době 
podpisu této smlouvy.

2. Podmínky překročení nabídkové ceny a snížení nabídkové ceny tj
Nabídkovou cenu bude možné překročit pouze v souvislosti se změnou daňových 
právních předpisů týkajících se DPH, a to nejvýše o částku odpovídající této legislativní 
změně. Změnu ceny bude zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli a důvod 
změny doložit. Nově určená cena bude předmětem dodatku této smlouvy a bude 
řešena v souladu se ZVZ,

3. V případě změny ceny díla z důvodů víceprací, které nejsou obsaženy v položkovém 
rozpočtu a požadovaných ze strany objednatele, bude cena víceprací určena dle 
aktuálního ceníku ÚRS Praha a kalkulačního vzorce zhotovitele v nabídce. Takovéto 
vícepráce budou řešeny v souladu se ZVZ.

4. Objednatel jc oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle 
nabídkového rozpočtu v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií nebo 
materiálů odsouhlasených objednatelem a v ostatních případech specifikovaných 
zápisem ve stavebním deníku.

IV.
Doba a místo plnění

1. Za předpokladu včasného a řádného splnění součinnosti objednatele podle článku Vílí. 
této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést dílo v termínech:

a) Zahájení plnění: do 3 dnů od předání staveniště
b) Termín dokončení plnění díla: (Dle Přílohy č. 4 Rámcové smlouvy)

c) Termín odstranění zařízení a vyklizení staveniště: do 5 dnů od předání díla

2. Harmonogram realizace díla je Přílohou č. 2 této smlouvy a je její nedílnou součástí. 
Tímto není dotčena možnost dohody obou stran na jiném smluvním harmonogramu. 
Zhotovitel je povinen postupovat bezvýjimečnč dle tohoto Harmonogramu - změnu 
Harmonogramu je možné provést pouze s předchozím souhlasem objednatele a TDS, 
v opačném případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu dle čl. VII. 
odst. 8 této smlouvy.

3. Dodržení termínů je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele 
dohodnutého touto smlouvou. Po dobu prodlení objednatele s poskytováním 
spolupůsobení nebo po dobu trvání překážek neležících na straně zhotovitele není 
zhotovitel v prodlení se splněním povinnosti předat předmět plnění dle této smlouvy.

4. Místem plnění je Statutární město Kladno
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v.
Platební a obchodní podmínky

1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohy. !_s

2. Smluvní strany se dohodly na tom, že řádně vystavený daňový doklad je splatný ve 
lhůtě 60 dnů ode dne data doručení faktury zhotovitelem objednateli. V pochybnostech 
se má za to, že faktura byla objednateli doručena třetí pracovní den po odeslání 
doporučeným dopisem na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.

3. Cena díla bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen „faktura") 
vystavených zhotovitelem lx měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední 
den příslušného měsíce. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o 
účetnictví a dle daňových předpisů. V případě, že faktura nebude obsahovat potřebné 
náležitosti nebo bude obsahovat chybné či neúplné údaje, je objednatel oprávněn ji 
vrátit zhotoviteli k opravě či doplnění. Po vrácení faktury nové či opravené počíná 
běžet nová lhůta splatnosti.

4. Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o 
finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 
kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční 
kontroly.

VI.
Záruka za jakost

1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost v délce 60 měsíců. Vyjma případů 
havarijní situace, kde se tímto sjednává záruka za jakost dle způsobu a technického 
řešení havarijní situace v délce...............

2. Záruční lhůta začíná běžet ode dne předání a převzetí celého díla nebo jeho části 
(celku) objednatelem bez vad a nedodělků.

3. Záruka za jakost se nevztahuje vedle případů stanovených zákonem na předměty 
obvyklého používání, jejichž oprava a výměna spadá do rozsahu řádné údržby, na 
vady způsobené nesprávným použitím či nesprávnou údržbou jakož i neodborným 
zásahem třetích osob nezávisle na vůli zhotovitele.

4. V případě, že se na předmětu díla v průběhu záruční lhůty projeví vada, oznámí tuto 
skutečnost objednatel zhotoviteli písemně bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. 
V tomto oznámení musí být uvedeno, o jakou vadu předmětu díla se jedná, jak se vada 
projevuje případně další informace podstatné pro posouzení vady. Oznámení o vadě 
je považováno za výzvu k jejímu odstranění, neuplatňuje-Ii objednatel v tomto 
oznámení jiný nárok.

5. Zhotovitel se zavazuje k nástupu na odstranění záručních vad nejpozději do 72 hodin 
od chvíle převzetí písemné reklamace zaslané faxem nebo e-mailem nebo datovou 
schránkou. V případě vzniku vady ohrožující bezpečnost nebo provoz stavebního díla 
nebo v případě havárijní situace, je zhotovitel povinen nastoupit k odstraňování 
reklamované vady do 60 minut od jejího uplatnění.
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6. Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu v termínu písemně dohodnutém 
s objednatelem, který bude stanoven s ohledem na povahu a rozsah reklamované 
vady.

7. Zhotovitel je povinen v záruční době odstranit i vady, které jsou sporné z titulu své 
odpovědnosti. V takovém případě se vzájemné vypořádání mezi smluvními stranami 
uskuteční následně dle dohody.

8. V případě, že se dle zhotovitele nejedná o záruční vadu, oznámí to neprodleně 
objednateli písemnou formou nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení oznámení. 
Zda se jedná o záruční vadu, bude poté zjištěno znaleckým posudkem provedeným 
nezávislým znalcem. Pokud si zajištění znaleckého posudku nevyhradí objednatel, 
zajistí jej zhotovitel.

9. Jestliže bude znaleckým posudkem zjištěno, že se jedná o záruční vadu, nese náklady 
na jeho vyhotovení zhotovitel a zahájí odstraňování vady do 3 pracovních dnů od jeho 
doručení. Nejedná-li se dle znaleckého posudku o záruční vadu, hradí jeho vyhotovení 
objednatel. Tímto není dotčeno právo kterékoli ze smluvních stran obrátit se na 
příslušný soud.

VII.
Smluvní pokuty

1. V případě, že zhotovitel nepřevezme od objednatele staveniště ve lhůtě do 3 
kalendářních dnů od podpisu této smlouvy nebo písemného vyzvání objednatele, 
uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý i započatý den 
prodlení.

2. V případě, že je zhotovitel v prodlení se splněním termínu předání díla ve smluveném 
čase a rozsahu, zavazuje se zaplatit objednateli dle jeho vyúčtování smluvní pokutu ve 
výši 0,05% z ceny díla za každý i započatý den prodlení.

3. Z důvodu prodlení s termínem nástupu na odstranění havarijní situace je zhotovitel 
povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč za každou i 
započatou hodinu.

4. Z důvodu prodlení s termínem nástupu na odstranění vad v záruční době je zhotovitel 
povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každou 
vadu a započatý den prodlení.

5. Z důvodu nedodržení termínu odstranění reklamované vady díla v termínu 
dohodnutém s objednatelem je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 
0,05% z ceny díla za každou reklamovanou vadu a započatý den prodlení.

6. Při prodlení s úhradou peněžitého plnění dle této smlouvy je objednatel povinen 
zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den 
prodlení.

7. Z důvodu nedodržení doby vyklizení staveniště nebo odstranění zařízení staveniště 
dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
0,05% z ceny díla za každý den prodlení.

8. Nebude-Ii stavební deník nepřetržitě k dispozici na staveništi, sjednává se smluvní 
pokuta ve výši 0,05% z ceny díla za každý den a případ.
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9. V případě, že zhotovitel změní Harmonogram realizace díla bez předchozího souhlasu
objednatele a bude realizovat dílo dle změněného Harmonogramu, uhradí objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý den, který znamená prodlení vůči 
původnímu Harmonogramu. m

10. Sjednání smluvní pokuty nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za vzniklou škodu a 
zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele požadovat, náhradu 
škody.

11. Objednatel nepřipouští jakoukoliv limitaci prokázaných škod, které vzniknou 
v souvislosti s tímto dílem ani žádné omezení sankcí nebo smluvních pokut.

12. Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě 14 dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. 
Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy zhotovitel ve stanovené lhůtě 
neuhradí smluvní pokutu, započíst pohledávku na zaplacení smluvní pokuty proti 
pohledávkám zhotovitele vůči objednateli.

VIII.
Součinnost

1. Objednatel se zavazuje, že při zhotovování díla bude v dohodnutém rozsahu 
spolupracovat a určí odpovědného zástupce objednatele pro komunikaci se 
zhotovitelem. Dále se objednatel zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za jeho 
zhotovení dohodnutou cenu. Dílo je provedeno, je-li řádně dokončeno a předáno. Dílo 
je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.

2. Objednatel se zavazuje, že pokud bude mít k dispozici, tak na vyzvání zhotovitele mu 
bez zbytečných odkladů poskytne další vyjádření, stanoviska, informace, případně 
doplnění podkladů, jejichž potřeba vznikne v průběhu zpracování díla a z této 
smlouvy nebo z povahy věci nevyplývá, že zhotovitel je povinen si je opatřit sám.

3. Objednatel je povinen do 3 pracovních dnů po obdržení každého, pro provádění díla 
významného, rozhodnutí a stanoviska příslušných orgánů, takové rozhodnutí či 
stanovisko předat zhotoviteli. Totéž je povinen zhotovitel vůči ohjednateli.

IX.
Podzhotovitel (subdodavatel)

1. Zhotovitel provede dílo osobně, nevyplývá-li z této smlouvy provádění díla 
podzhotovitelem.

2. Pojem podzhotovitel a subdodavatel je pro účely této smlouvy totožný,
3. Při předání a převzetí staveniště budou podzhotovitelé (podzhotovitel) potvrzeni ve 

stavebním deníku. V případě změny podzhotovitclů, a to jak toho prostřednictvím 
kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, tak i toho, 
prostřednictvím kterého zhotovitel kvalifikaci neprokazoval, musí být tato 
skutečnost písemně odsouhlasena objednatelem, následně bude tato skutečnost 
uvedena i ve stavebním deníku.
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X.
Oprávněné osoby

1. Osobou oprávněnou k podpisu protokolu o převzetí a předání staveniště je:t *

2.

Za objednatele: ....................... -.........................
Za zhotovitele: .......................
Osobou oprávněnou k podpisu protokolu o převzetí a předání díla je:

*

3.

Za objednatele: ....................... -.........................
Za zhotovitele: .......................
Osobou oprávněnou k podpisu dohody o předčasném užívání díla je:

Za objednatele: 
Za zhotovitele:

Zhotovitel je povinen předkládat soupis provedených prací ke kontrole technickému 
dozoru stavebníka. Osobu vykonávající technický dozor stavebníka objednatel 
oznámí nejpozději při předání a převzetí staveniště, včetně všech kontaktů.

5. Zhotovitel pověřuje funkcí stavbyvedoucího (ve smyslu § 160 odst. 1 zákona 
č.183/2006 Sb. - Stavební zákon):

e-mail:

a současně prohlašuje, že jím pověřená osoba pro výkon funkce stavbyvedoucího 
splňuje ustanovení §158 odst. 1 Stavebního zákona.

XI.
Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského 
zákoníku.

2. Objednatel nepožaduje po zhotoviteli poskytnutí stálých prostor pro osoby 
vykonávající funkci technického a autorského dozoru či pro ostatní osoby 
objednatele. Zhotovitel je však povinen zajistit osobám objednatele a osobám 
vykonávajícím funkci technického a autorského dozoru prostory a zařízení nezbytné 
pro výkon jejích funkce při realizaci díla a to například v kanceláři stavbyvedoucího 
na staveništi.

3. Objednatel $i vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré změny a rozdíly projektové 
dokumentace pro provedení stavby oproti projektové dokumentaci uvedené v článku 
II. této Smlouvy.

4. Pro účely interpretace smluvních podmínek je priorita dokumentů následující:

a) Realizační smlouva o dílo
b) Rámcová smlouva
c) Zadávací podmínky k Veřejné zakázce

5. Vztahy neupravené touto smlouvou se řídí občanským zákoníkem v platném zněni.

6. Veškeré změny této smlouvy je možné provést pouze formou číslovaných písemných 
dodatků.
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7. Obě smluvní strany prohlašují, žc si tuto smlouvu přečetly, s jejím obsahenr souhlasí, 
tato je výrazem jejich vážné, svobodné, určité a srozumitelné vůle, není uzavřena 
v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek a toto stvrzují svými vlastnoručními 
podpisy. i\

8.

9.

Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, přičemž objednatel obdrží tři 
stejnopisy a zhotovitel dva stejnopisy.

t

Tato smlouva má následující přílohy, které jsou její nedílnou součástí:

Příloha č. 1: Specifikace díla a oceněný výkaz výměr konkrétní zakázky

Příloha č. 2: Harmonogram realizace

V ............ dne...........................

Za objednatele: ......................................
Statutární město Kladno Mgr. Milan Volf

primátor

V Praze dne.....................

Za zhotovitele:

PODEPSÁN ________________________
jméno a funkce: Ing. Pavel Hirsch

zmocněnec

řádně oprávněn podepsat nabídku za společníky 
společnosti:

„Společnost PORR a EUROVIA CS":
tj. za

PORR a.s. a EUROVIA CS, a. s.

(na podkladě plné moci společnosti EUROVIA CS, a. 
s., obsažené ve smlouvě o společnosti udělené 
společnosti PORR a.s. a na podkladě plné moci 
společnosti PORR a.s., která udělila ve smyslu 
§443 zák. č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) v 
platném znění plnou moc Ing. Pavlovi Hirschovi)

9



Popis činností
Měrná

jednotka

Počet

měrných

jednotek

Jednotková

cena

(Kč bez DPH)

Celková cena 

(Kč bez DPH)

1
Odstranění asfaltových vrstev frézováním tloušťky vrstvy 4cm, včetně očištěni povrchu, dobourání neodfrézovaných ploch, naložení,

odvozu na skládku a skládkovného - (nad 500 m2 -'Souvislá údržba)
m2 20 000,00 45,50 910 000,00

2
Odstranění asfaltových vrstev frézováním tloušťky vrstvy 4cm, včetně očištěni povrchu, dobourání neodfrézovaných ploch, naložení,

odvozu na skládku a skládkovného - (do 500 m2 - běžná údržba)
m2 10 000,00 85,50 855 000,00

3 Spojovací postřik asfaltovou emulzí v množství Q,5kg/m2 (odfrézované vrstvy) - (do 500 m2 - běžné údržba) m2 10 000,00 10,00 100 000;00

4 AC08 tloušťky vrstvy 4cm - (nad 500 m2 - souvislá údržba) m2 10 000,00 134,00 1 340 000,00

5 Odstranění asfaltových vrstev frézováním tloušťky vrstvy lOcm, včetně očištění povrchu, dobourání neodfrézovaných ploch. m2 10 000.00 88.00 880 000,00

6 ACOll tloušťky vrstvy 4cm - (nad 500 m2 - souvislá údržba) m2 8 000.00 136,00 1088000,00
7 Spojovací postřik asfaltovou emulzí v množství 0,5kg/m2 (odfrézované vrstvy) - (nad 500 m2 - souvislá údržba) m2 8 000,00 10,00 80 000,00
8 ACL16 tloušťky vrstvy 5cm - (nad 500 m2 - souvislá údržba) m2 a 000,00 155,00 1 240 000,00

9 AC08 tloušťky vrstvy 4cm - (do 500 m2 - běžná údržba) m2 8 000,00 250,00 2 000 000,00

10 ACOS za každý další lem tloušťky - (nad 500 m2 - souvislá údržba) m2 8 000,00 33,00 264 000,00

11 ACP16 tloušťky 5cm - (nad 500 m2 - souvislá údržba) m2 6 500,00 154,00 1 001000,00
12 ACOll tloušťky vrstvy 4cm - (do 500 m2 - běžná údržba) m2 6 000,00 253,00 1 518 000,00

13 ACL22 tloušťky vrstvy 6cm - (nad 500 m2 - souvislá údržba) m2 6 000,00 185,00 1110 000,00

14 Odstranění asiatových krytů do tloušťky vrstvy 4cm, včetně naložení, odvozu vybouraného materiálu, skládkovného a očištění m2 6 000,00 45,50 273 000,00
15 Úprava pláně se zhutněním v hornině do třídy 4 m2 6 000,00 21,00 126 000,00

15 ACOll za každý další lem tloušťky - (do 500 m2 - běžná údržba) m2 5 000,00 62,50 312 500,00

17 Regenerační asfaltový nástřik za studená - (do 500 m2 - běžná údržba) m2 5 000,00 72,00 360 000,00

18
Oprava výtluků v živičném krytu, řez, vybourání stávajícího povrchu, odvoz, skládkovná, spojovací postřik, metení, doplnění asf.

směsi do tl. 6 cm, zálivka.
m2 5 000,00 790,00 3 950 000,00

19
Oprava výtluků v Živičném krytu, řez, vybourání stávajícího povrchu, odvoz, skládkovná, spojovací postřik, metení, doplnění asf.

směsi za každý další 1 cm tloušťky
m2 5 000,00 56,00 280 000,00

20 SMAll tloušťky vrstvy 4cm - (nad 500 m2 - souvislá údržba) m2 5 000,00 148,00 740 000,00

21
Odstranění asfaltových vrstev frézováním za každý další 1 cm tloušťky vrstvy, včetně očištění povrchu, dobourání neodfrézovaných 

ploch, naložení, odvozu na skládku a skládkovného - (do 500 m2 - běžná údržba)
m2 5 000,00 21,50 107 500,00

22
Frézování trhfin, nástřik adhezní nátěrovou hmotou, styčných a pracovních spár v asfaltovém krytu 10/25 a zálivka za horka 

aplikovanou modifikovanou asfaltovu hmotou, včetně vyčištění rýhy
bm 3 000,00 74,00 222 000,00

23 AC08 za každý další lem tloušťky - (do 500 m2 - běžná údržba) m2 2 500,00 62,50 156 250,00

24 Příplatek za modifikaci asfaltové směsi tloušťky 4cm - (nad 500 m2 - souvislá údržba) m2 2 000,00 22,50 45 000,00

25 Hloubení rých pro obruby včetně naložení výkopku, odvozu na skládku a skládkovného bm 2 000,00 85,50 171 000,00
26 ACL22 tloušťky vrstvy 6cm - (do 500 m2 - běžná údržba) m2 1000,00 360,00 360 000,00

27 Vytrhání obrub OP3, včetně vybourání lože, naložení, odvozu sutě a skládkovného bm 1 000,00 129,00^ t-129 000,00

28 Náklady na dopravu materiálu km 1 000,00 56,00 56000.00

29 Obruba betonová silniční 15/15/100 (snížená) bm 1000,00 124,00 124 000,00

30 Pokládka, včetně dodání materiálu, dopravy a zásypu - zámková dlažba tl. 8cm m2 900,00 458,00 412 200,00

31 ACL22 za každý další lem tloušťky - (do 500 m2 - běžná údržba) m2 500,00 59,50 29 750,00

32 Řezání asfaltových krytů do tloušťky vrstvy 4cm bm 500,00 42,00 21 000,00



33 Oprava výtluků tryskovou metodou (turbo -JetPatcher) t 400,00 2 992,00 1196 800,00

34 Dodávka a pokládka ge o mříže min 50 kN/m m2 200,00 94,00 18800,00

35
Oprava výtluku v dlážděném krytu, vč. rozebrání dlažby, doplnění podkladu, zpětného zadláždění, odvozu a skládkování - dlažba

betonová 20x20 cm
m2 100,00 443,00 44 300,00

36 Zásyp jam sypaninou-betonem, včetně dodávky materiálu, hutnění m3 100,00 2 332,00 233 200,00

37 Dodávka a uložení mříže - plast, D400 (500x500mm) ks 100,00 4 500,00 450000,00

38 Provizorní opravy výtluků asfaltobetonou směsí t 50,00 2 174,00 108 700,00

39 Provizorní zabezpečení vpustí - dřevo (500x500mmí ks 30,00 400,00 12 000,00

40 Dodávka a uložení mříže - litina, D400 (500x500mm) ks 20,00 3 483.00 69660,00

celkem bez OPH v KČ 

OPH 21% v Kč 

celkem vč. DPH v Kč

22 394 660,00 

4 702 878,60 

27 097 538,60

Vínařice 23.1.2018 Zdeněk škarvada, jednatel



Příloha č. 3

Popis činností
Měrná

Jednotka

Počet

měrných

jednotek

Jednotková

cena

(Kč bez DPH}

Celková cena 

(Kč bez DPH)

1
Odstranění asfaltových vrstev frézováním tloušťky vrstvy 4cm, včetně očištění povrchu, dobourání neodfrézovaných ploch,

naložení, odvozu na skládku a skládkovného - (nad 500 m2 - souvislá údržba)
m2 20 000,00 130,00 2 600 000,00

2
Odstranění asfaltových vrstev frézováním tloušťky vrstvy 4cm, včetně očištění povrchu, dobourání neodfrézovaných ploch, 

naložení, odvozu na skládku a skládkovného - (do 500 m2 - běžná údržba)
m2 10 000,00 167,00 1 670000,00

3 Spojovací postřik asfaltovou emulzí v množství G,5kg/m2 (odfrézované vrstvy) - (do 500 m2 - běžná údržba) m2 10 000,00 28,00 280 000,00
4 AC08 tloušťky vrstvy 4cm - (nad 500 m2 - souvislá údržba) m2 10 000,00 318,00 3180 000,00

5 Odstranění asfaltových vrstev frézováním tloušťky vrstvy 10cm, včetně očištění povrchu, dobourání neodfrézovaných ploch, m2 10000>00 233,00 2 330 000,00
6 ACOll tloušťky vrstvy 4cm - (nad 500 m2 - souvislá údržba) m2 8 000,00 317,00 2 536 000,00
7 Spojovací postřik asfaltovou emulzí v množství 0,5kg/m2 (odfrézované vrstvy) - (nad 500 m2 - souvislá údržba) m2 8 000,00 26,00 208 000,00
8 ACL16 tloušťky vrstvy 5cn - (nad SOD m2 - souvislá údržba) m2 8 000,00 373,00 2 984 000,00

9 AC08 tloušťky vrstvy 4cm - {do 500 m2 - běžná údržba) m2 8 000,00 327,00 2 616 000,00
10 AC08 za každý další lem tloušťky - (nad 500 m2 - souvislá údržba) m2 8 000.00 79,00 632 000,00
11 ACP16 tloušťky 5cm - (nad 500 m2 - souvislá údržba) m2 6 500,00 310,00 2 015 000,00
12 ACOll tloušťky vrstvy 4cm - (do 500 m2 - běžná údržba) m2 6 000,00 322,00 1 932 000,00
13 ACL22 tloušťky vrstvy 6cm - (nad 500 m2 - souvislá údržba) m2 6 000,00 435,00 2 610 000,00
14 Odstranění asfatových krytů do tloušťky vrstvy 4cm, včetně naložení, odvozu vybouraného materiálu, skládkovného a očištění m2 6 000,00 206,00 1 236 000,00
15 Úprava pláně se zhutněním v hornině do třídy 4 m2 6 000,00 27,00 162 000,00
16 ACOll za každý další lem tloušťky - [do 500 m2 - běžná údržba) m2 5 000,00 78,00 390 000,00
17 Regenerační asfaltový nástřik za studená - (do 500 m2 - běžná údržba) m2 5 000,00 41,00 205 000,00

18
Oprava výtluků v živičném krytu, řez, vybourání stávajícího povrchu, odvoz, skládkovná, spojovací postřik, metení, doplnění asf.

směsi do tl. 6 cm, zálivka.
m2 5 000,00 1 054,00 5 270 000,00

19 Oprava výtluků v živičném krytu, řez, vybourání stávajícího povrchu, odvoz, skládkovná, spojovací postřik, metení, doplnění asf. m2 5 000,00 205,00 1 025 000,00
20 5MA11 tloušťky vrstvy 4cm - (nad 500 m2 - souvislá údržba) m2 5 000,00 361,00 1 805 000.00

21
Odstranění asfaltových vrstev frézováním za každý další 1 cm tloušťky vrstvy, včetně očištění povrchu, dobourání neodfrézovaných 

ploch, naložení, odvozu na skládku a skládkovného - (do 500 m2 - běžná údržba) m2 5 000,00 41,00 205 000,00

22
Frézování trhlin, nástřik adhezní nátěrovou hmotou, styčných a pracovních spár v asfaltovém krytu 10/25 a zálivka za horka 

aplikovanou modifikovanou asfaltoví! hmotou, včetně vyčištění rýhy
bm 3 000,00 86,00 258 000,00

23 AC08 za každý další lem tloušťky - (do 500 m2 - běžná údržba) m2 2 500,00 84,00 210 000,00
24 Příplatek za modifikaci asfaltová směsi tloušťky 4cm - (nad 500 m2 - souvislá údržba) m2 2 000,00 63,00 126 000,00
25 Hloubení rých pro obruby včetně naložení výkopku, odvozu na skládku a skládkovného bm 2 000,00 91,00 182 000,00
26 ACL22 tloušťky vrstvy 6cm - (do 500 m2 - běžná údržba) m2 1 000,00 445,00 445 000,00
27 Vytrhání obrub OP3, včetně vybourání lože, naložení, odvozu sutě a skládkovného bn 1 000,00 114,00 114 000,00

28 Náklady na dopravu materiálu km 1 000,00 46,00 46 000,00

29 Obruba betonová silniční 15/15/100 (snížená) bm 1 000,00 697,00 697 000,00

30 Pokládka, včetně dodání materiálu, dopravy a zásypu - zámkové dlažba ti. 8 cm m2 900,00 590,00 531 000,00

31 ACL22 za každý další lem tloušťky - (do 500 m2 - běžná údržba) m2 500,00 74,00 37 000,00
32 Řezání asfaltových krytů do tloušťky vrstvy 4cm bm 500,00 88,00 44 000,00
33 Oprava výtfuků tryskovou metodou (turbo - JetPatcher) t 400,00 3 491,00 1 396 400,00
34 Dodávka a pokládka geomříže min 50 kN/m m2 200,00 249,00 49 800,00

35
Oprava výtluku v dlážděném krytu, vč. rozebrání dlažby, doplnění podkladu, zpětného zadláždění, odvozu a skládkování - dlažba

betonová 20x20 cm
m2 100,00 1 067,00 106 700,00
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36 Zásyp jam sypaninou-betonem, včetně dodávky materiálu, hutnění m3 100,00 2 442,00 244 200,00
37 Dodávka a uložení mříže - plast, D400 (500x500mm) ks 100,00 4 965,00 496 500,00
38 Provizorní opravy výtluků asfaltobetonou směsí t 50,00 3 410,00 170 500,00
39 Provizorní zabezpečení vpusti - dřevo (500x500mm) ks 30.00 1 033,00 30 990.00
40 Dodávka a uložení mříže * litina, D400 (500x500mm) ks 20,00 5 960.00 119 200,00

SUMA rozpočet 41 195 290,00 Kč
DPH 21% 8 651010,90 Kč

CELKEM s DPH 49 846 300,90 Kc

v Kladně dne 23.8,2017 

Za uchazeče

STRABAG a.s, a AVE Kladno s.r.o.
jako účastníky společnosti 5trabag, AVE: Údržba komunikací Kladno 

podepisuje dle čl V. odst. 5.7 smlouvy o společnosti 

ze dne 10. 6. 2016 vedoucí účastník STRABAG a.s.

vedoucí účastník vedoucí účastník



Popis činnosti Měrná
jednotka

Počet
měrných
jednotek

Jednotková
cena

(Kč bez DPH)

Celková cena 
(Kč bez DPH)

Podíl Porr
%

Podíl Eurovia
%

1
Odstranění asfaltových vrstev frézováním tloušťky vrstvy 4cm, včetně očištění povrchu, dobouráni neodfrézovanýcn ploch,

naložení, odvozu na skládku a skládkovného - (nad 500 m2 - souvislá údržba) m2 20000,00 136,00 2 720 000,00 50 50

2
Odstranění asfaltových vrstev frézováním tloušťky vrstvy 4cm, včetně očištěni povrchu, dobourání neodfrézovaných ploch,

naložení, odvozu na skládku a skládkovného«(do 500 m2 - běžná údržba) m2 10 000,00 152,00 1520 000,00 50 50

3 Spojovací postřik asfaltovou emulzí v množství 0,5kg/m2 (odfrézovaré vrstvy} - (do 500 m2 • běžná údržba) m2 10 000.00 3D.00 300 000,00 5D 50
4 AC08 tloušťky vrstvy 4cm - (nad S00 m2 - souvislá údržba) m2 10 000,00 320,00 3 200 000.00 50 50
5 Odstranění asfaltových vrstev frézováním tloušťky vrstvy 10cm, včetně očištění povrchu, dobourání neodfrézovaných ploch. m2 10 000,00 315,00 3150 000,00 50 50
6 ACOll tloušťky vrstvy 4cm - (nad 500 m2 - souvislá údržba) m2 8 000,00 312,00 2 496 000,00 50 50
7 Spojovací postřik asfaltovou emulzí v množství 0,5kg/m2 (odfrézované vrstvy) - (nad 500 m2 - souvislá údržba) m2 8 000,00 25,00 200000,00 50 50
8 ACL16 tloušťky vrstvy 5cm - (nad 500 m2 - souvislá údržba) m2 8 000,00 385.00 3 080 000.00 50 50
9 AC03 tloušťky vrstvy 4cm - (do 500 m2 - běžná údržba) m2 a 000,00 380,00 3 040 000.00 50 50
10 AC08 za každý další lem tloušťky - (nad 500 m2 - souvislá údržba) m2 a 000,00 77,00 516 000.00 50 50
11 ACP16 tloušťky 5cm - (nad 500 m2 ■ souvislá údržba) m2 5 500,00 311,00 2 021 500.00 50 50
12 ACOll tloušťky vrstvy 4cm - (do 500 m2 - běžná údržba) m2 6 000,00 367,00 2 202 000,00 50 50
13 ACL22 tloušťky vrstvy 6cm - (nad 500 m2 - souvislá údržba) m2 5 000.00 404.00 2 424 000,00 50 50
14 Odstranění asiatových krytů do tloušťky vrstvy 4cm, včetně naložení, odvozu vybouraného materiálu, skládkovného a očištění 712 6 000,00 205,00 1 230 COD,00 50 50
15 Úprava pláně se zhutněním v hornině do třídy 4 m2 6 000,00 30.00 180 000.00 50 50
16 ACOll za každý další lem tloušťky - (do 500 m2 - běžná údi Žba) m2 5 000,00 89.00 445 000,00 50 50
17 Regenerační asfaltový nástřik za studená * (do 500 m2 - běžná údržba) m2 5 000,00 40.00 200 000.00 50 50

18 Oprava výtluků v živičném krytu, řez, vybourání stávajícího povrchu, odvoz, skládkovná, spojovací postřik, metení, doplněni asf.
směsi do tl. 6 cm, zálivka. m2 5 000,00 1100,00 5 500 000,00 50 50

19 Oprava výtluků v živičném krytu, řez, vybourání stávajícího povrchu, odvoz, skládkovná, spojovací postřik, metení, doplnění 3sf. m2 5 000,00 129.0U 645 000,00 50 50
20 SMA11 tloušťky vrstvy 4cm - (nad 500 m2 - souvislá údržba) m2 5 000,00 355,00 1 775 000.00 50 50

21
Odstranění asfaltových vrstev frézováním za každý další 1 cm tloušťky vrstvy, včetně očištění povrchu, dobourání neodfrézovaných

ploch, naložení, odvozu na skládku a skládkovného - (do 500 m2 - běžná údržba) m2 5 000,00 44,00 220000,00 50 50

22 Frézování trhlin, nástřik adhezní nátěrovou hmotou, styčných a pracovních spár v asfaltovém krytu 10/25 a zálivka za horka
aplikovarou modifikovanou asfaltovu hmotou, včetně vyčištění rýhv bm 3 000,00 86,00 258 000,00 50 50

23 AC08 za každý další lem tloušťky - (do 500 m2 - běžná údržba) m2 2 500.00 82,00 205 000,00 SO 50
24 Příplatek za modifikaci asfaltové směsi tloušťky 4cm - (nad 500 m2 - souvislá údržba) m2 2 000,00 60,00 120 000,00 50 50
25 Hloubení rých pro obruby včetně naloženi výkopku, odvozu na skládku a skládkovného bm 2 000,00 95,00 190 000,00 50 50
26 ACL22 tloušťky vrstvy 6cm - ído 500 m2 * běžná údržba) m2 1 000,00 460,00 460 000.00 50 50
27 Vytrhání obrub OP3, včetně vybourarí lože, naloženi, odvozu sutě a skládkovného bm 1 000,00 122,00 122 OCO.OO 50 50
28 Náklady na dopravu materiálu km 1 000,00 39,00 39 000,00 50 50
29 Obruba betonová silniční 15/15/100 (snížená) bm 1 GOQ,0D 689,00 689 000,00 50 50
30 Pokládka, včetně dodání materiálu, dopravy a zásypu - zámková dlažba tl. B cm m2 900.00 597.00 537 300.00 50 50
31 ACL22 za každý další lem tloušťky - (do 500 m2 - běžná údržba) m2 500,00 77,00 38 500,00 50 50
32 Řezání asfaltových krytu do tloušťky vrstvy 4cm bm 500,00 81,00 40 500,00 50 50
33 Oprava výtluků tryskovou metodou (turbo ■ JetPatcher) t 400,00 3 700.00 1 480 000,00 50 SO
34 Dodávka a pokládka georyňlže min 50 kN/m m2 200,00 305,00 61 000,00 50 50

35
Oprava výtluku v dlážděném krytu. vč. rozebrání dlažby, doplnění podkladu, zpětného zadláždění, odvozu a skládkování - dlažba

betonová 20h2Q cm m2 100,00 975,00 97 500,00 50 50

36 Zásyp jam sypaninou-betonem, včetně dodávky materiálu, hutnění m3 100,00 2 399,00 239 900,00 SO 50
37 Dodávka a uložení mříže - plast, D4G0 (50Qx5€0rnrn) ks 100.00 4 240,00 424 000.00 50 , í- 50
38 Provizorní opravy výtluků asíaltobetonou směsí t 50,00 3 600,00 180 000,00 50 50
39 Provizorní zabezpečení vpusti - dřevo (S00x500mm) ks 30,00 1000,00 30 000,00 50 50
40 Dodávka a uležení mříže - litina, D400 (SfJOxSOOmm) ks 20,00 5 200.00 104 000,00 50 S0

celkem bez DPH 42 480 200,00
DPH 8 920 842,00
celkem vč, DPH 51401042,00



příloha c. 4 - Rámcové smlouvy o dílo č. , ze dne......... 2018
Stanovení závazných termínů dokončení díla pro realizaci dílčích plnění.

Objednatel tímto stanovuje závazné termíny pro dokončení realizace dílčích plnění na 
základě Rámcové smlouvy o dílo:

Termíny dokončení plnění díla
(závazný termín je stanoven dle celkové ceny díla v Realizační smlouvě o dílo)

Maximální cena díla v Kč
(bez DPH)

Maximální doba plnění
(v kalendářních dnech)

do 1 000 000 30

do 3 000 000 60

do 6 000 000
120

nad 6 000 000 150

Poznámka:

Rozhodným okamžikem pro počítání počátku doby plnění se rozumím zahájení 
stavby, kdy konkrétní den bude odsouhlaseni mezi objednatelem a zhotovitelem ve 
stavebním deníků a současně vyznačen v předávacím protokolu o předání staveniště.


