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SMLoUVAo oÍro

uzavÍená podle ustanovení s 2586 a násl. zákona č'.89 /2012 Sb., občansĘzákoník,
vplatném znéní(dále ien,robčansĘzákoník")

l. Smluvní sű:any

Městská částPľaha 5

náměstí 74.Ííjna1387/4,PSČ15o 22,Praha5 _ Smíchov
Ing. Pavlem Richterern, starostou
00063631

č.účtu:
(dále jen,,objednatel")

l,.2.Zhotavttslz ERGO2 TRADE s.r.o.
se síďerrľ Kloboukova2l71'/3,148 00 Pnha4
zastoupená: Janem Petříkem, jednatelem

IC: 2577203I
DIČ:
bankovní spojení
č.účtu:
zapsän v obchodní tejstfüu vedeném Městským soudem v Pnze, odďl C' v|ožI,a
68820
(dále jen,,zhotovitel")

l.l.Obiednatel:
se sídlem:
zastoupená:
IC:
DIČ:
bankovní spojení:

t.3. osobyopľávněnéjednat:

l.3.l. Zaobjedĺntelez

ve věcech smluvních:
ve věcech administĺativně
technickych:

Ing. PavelRichter, StaÍosta MČPľaha 5

Bc. Zeman,vedoucí odboru spĺávy veřejného

l.3.2. Při opeľativním technickémiízenl činnosti na staveništi,poŇrzování pĺovedených
praci, zápisů ve stavebním deníku, odsouhlasován ýše faktur, powtzováni
pľotokolůo předání a ptevzeĺ dfla zasĺlpuje objednatele Bc. vedoucí

o pĺostĺanstvía zeleně,
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1.3.3. Zazhotovitele:

ve věcech

ve

Petřík,

Petřík,

2.1.

))

1.3.4. Při opetativním technickém Íizenlčinnosti na staveništi, poŃtzování ptovedených
pt'ací,' záĺpisůve stavebním deníku, odsouhlasování wýše faktut, powrzováni
protokolů o předání a pÍevzeti díla zastupuje zhotovitele Jan Petfü'

2. Úvodníustanovení

Tato snrlouva se uzavltá na zá|ďadě 1ýsledkův'ýběĺovéhoÍizenĺmalého tozsahu na
stavební prace ýllďované za podminek a v souladu se ásadami stánovený/ľni v $ 6 a $
27 zäkona č.1'34/2016 Sb., o zadávánĺ veřejných zakázek, ve zněni pozdějśíchpĺ"apĺ'ri,
mimo režnltohoto zákonas názverrľ ,,Parková cesta PARK KLAMOVKA-vĚŤBVľ".
Srnluvní strana uvedená v odst. 1'2. této smlouvy předložila doklady, kteréosvěd čujiudaje
uvedené ve zmíněnémodstavci.

2.3. Srnluvní strany se dohodly, žepokud zhotovitel čiobjednatel někteĺá ptáva nevyk onává,
neznamená to, žese 1ichzÍká.

2.4. Na základě přeďožených dokladů zhotovitel ptohlašuje, že je ve smyslu českéhoptávniho
řádu opĺávněn ptovést dílo taĘ jak je specifikováno v tétosmlouvě. Dále pak prohlašuie,
žeďsponuje takovými mateiáIními pĺostředky a profesemi, žeje schopen dílo provést
Íáđně,včasa vevzorĺékvalitě včetně všech objednatelempožađovanýchzměn diLa a jeho
součástí'

2.5. Zhotovíte|prohlašuje, žek dam podpisu tétosmlouqł

2.5.t. splnil.zadávací podmínky a akceptuje všechny pođmínkyzadánl veřejné zakázĘ
a zadäv aci dokumentac e,

2.5.2. pÍevzaI.ýkaz ýmět, pĺověřil místnípodmínky na místě plnění díla (staveništi), tj.
Parková cesta park Klamovka - větev B, pozemek pur.' č.3987/I,v k ú.
Smíchov,

2.5.3. nejasné podmínJsypro realizacidíla si
"y"..'il

s optávněnými zástupciobjeđnatele,

2.5.4. akcepĘe. požadavek objednatele, žepřizpůsobíveškeĺéčinnosti daným
podmínlĺín1

2.5.5. všechny technické a dodací podmínlry díLa zahtĺul do kalkulace cen, je plně
seznámen-i s ostatními podmínkami plnění zhotovitelo1ých povinností poďe této
smlouvy, lłeréz ruvrplyvají a keré nejsou v odstavci 2.5. tolloto článku uvedeny
rýslovně,

2.5.6. veškerésvépožadavĘna objednatele uplatnil v této smlouvě.

3. Předmět smlouvy, předmět díla a způsob ieho pľovedení

3.1'. Předmětem této smlour,y je závazek zhotovitele pľovéstpĺoobjednatele dílo a činnosti,
jak je specifikováno v této smlouvě a jejích přílohách Íidně' včas a ve vzotné kvalitě

2
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včetně všech objednatelem požadovaných změn dílą a jeho součástí' Předmětem této
smlouvy je dál'e závazek objednatele zatá'đĺě ptovedené dílo zhotovitehzaplaĺt cenu díla,
ato zapodmíneka v termínech touto srnlouvou sjednaýh.
objednatel zadávä a zhotovitel se zavazuje provést za podmnek v této smlouvě
stanovených formou ,,1laHič" následující ďlo (dále jen,,đílo"):

,, Par{ĺová ce sta PARK KLAIVIO\IKA_VĚTEV B"

3.3. Stavební űpnlry pĺoběhnou za p|ného pÍovozu v objeku parhr Klamovlĺa, Praha 5,
pozemekparc. č.3987/7,v k ú. Smíchov, což zhotovitel beĺe na vědomí'

3.4. Smluvními podklady specifikuiícími předmět, ĺozsah a způsob provádění díla jsou
následující přilohy této smlouvy:

7. Projeková dokumentace na opnvu parkoýh cest (volná příloha),
2. Podĺobný položkový ĺozpočet zptacovarlý zhotovitelern,
3. Platný doklad o pojištění zhotovitele na odpovědnost z^ škođu způsobenou ieho

činností v souvislosti s plněním této smlouvy o dí[o,
Výče uvedené dokumenty bod L. až 3. tvoří Přílohy 1 až 3 a jsou nedílnou součástí této
smlouvy.

3.5. Zhotovitel nebude uplatňovat žádrré ĺálďady qp\'ýrvající z rozdilu mezíýkazem v'ýměĺ a
skutečným pĺovedením dfla. Zábor chodníku pro zaÍizení staveniště zajišt'uje zhotovitel.

3.6. Vešketé dodávĘ mateĺiálů a zaÍizení v ľámci této smlouvy musí bft nové, oľiginální
anepol:žité. Vpřípadě zjíštěn, źe dodávka nesplňuje tyto požadavky, zhotovitel na své
náklady ptovede okamžitou rryměnu příslušných částí.

3.7. Vešketé pĺáce budou ptovedeny a dílo bude đodáno komplexně, vtermínech dle této
smlou'ĺ7, ve vzorné kvalitě a v techniclĺírch paľametrech, vlastnostech a standardech
d|e zadävací dokumentace a bude zahrnoYat mimo jiné i všechny související savební
práce, za11štěn povolení a následně provedení nutných záborű, zaÍizeĺí staveniště,
dopravđ a jná opatření, bude obsahovat ptovedení veškeých úkonů a činností
potřebných k přípravě, k vlastnímu provedení díla, knáslednému uvedení rlíla do řádného
pÍovozu a uživáns' včetně všech dodávek a to za podmínek, kteľé uprar,'uje tato smlouva.

3.8. ZhotoviteI zodpovídá po celou dobu realizace di7a za dodůován:' bezpečnosti a ochtany
zdĺał'ĺ pĺacovníků (dále jen ,,B)ZP") a požárnl ochĺany (dále jen ,,Po") ., prostorách
staveniště, zejména ďe požadavků a podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví pii pńci
v souladu se zákonem č. 309 /2006 Sb., o zĄIštěn dalších podmínek bezpečnosti a
ochĺany zdnvt pÍi pńc| v platném zněnl a v souladu s nałizením vlády č. 591/2006 Sb., s
1-8 o bližších minimálĺrích požađavcích na bezpečnost a ochĺanu zdravt pii práci na
staveništích.

3.9. Zhotovite| má povinnost objednatele neptoďeně informovat o účasti subdodavatele na
plnění předmětu dle této smlouvy.

3.10. Dílo musí bý'r provedeno v souladu s požađavĘ objednatele, oĺgánů státní sptávy a
s veškeými souvisejícími platnými P!:dpľy,-oyhláškami a.technickými noĺmami 1ČsN,
CSN EN, atd), lceré je nutno pro realizaci tohoto dflapovažovat za zÁvazné.

3.|1. Płeđzahájenm prací
harmonogram prací.

zhotovitel płedá objednateli k odsouhlasení podrobný

J
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4. Místo plnění

4.1. Místem plnění - pľovádění díla ďe článku 3. této smlouvy je objelc parlĺu Klamovlĺa,
Praha 5, pozemek parc. č. 3987 / 7, v k ú. Smíchov, (đáIe také jen ,,staveniště").

4.2. Místo plnění ďe předchozího odstavce je i místem předání a převzeú' řáđně ptovedeného
díLa.

5. Doba plĺrění

5.1. Zhotovitel se zavazuje teahzovat ď1o specifikované v článlĺu 3. této smlouvy v těchto
termínech:

5.1,.l. zhotovitel zahájí plnění do 5 dnů po zasláni oýrry od objednatele k zahájeru
plnění, nejpozději však đo 10 dnů od podpisu této smlour,7, pokud se nedohodne
s objednatelem jinĄ

5.1'.2. předání đnaĺe1později đo 8 ýdnů odzahájenplĺrění,
5.1.3. likvidace staveniště do 3 kalendáÍrĺch dnů po pÍeďáru dila'

5.2. Zhotovitel není vptodlení, pokud nemohl plnit předmět této smlouvyvdůstedku r,7šší
moci nebo iiných, pľo něho neodvrađtelných okolnosti. Za vyšší moc se nepovažují
Ínanční aekonomické změny,běžná obchodní ĺzika, poplašné zptávy, nemoci, 'űtazy,

apod.

5.3. O vznilu a ukončení všech oyš" uvedených okolĺrostí musí zhotovitel písemně
informovat objednatele do 24 hođin.

5.4. Teĺmínem splnění předmětu této smlouł7 je pŕedán díla po dokončení všech pľací
objednateli bez vada nedodělků, kteĺé neom.z.rji p Íovoz a užlvánt díta.

5.5. Zhotoitelprckazate|ně vyzve objednatele k převzetí díla tři pĺacovní dny předem.

5.6. objednatel se zavazuje płevzit dílo i před teĺmíny uvedenými v odsL 5.1. tohoto článku,
budou-li splněna všechna ostatní ujednání této smlour,y.

5.7. Vpřípadě, že objednatel vyzve zhotovitele kpřeľušení teahzace dila na dobu delší než
12 hodin z důvodů na stĺaně objednatele, rná' zh'otovitel pľávo pĺođloužit tetmín plnění
o stejnou dobu, o kerou došlo kpřeľušení pľací vinou objednatele. Tyto pi(pađy musejí
byt npsäny ve stavebním deníku.

6. Realizace smlouvy, príva a povinnosti

6.l. Pti reaizaci této smlouvy r,rystupuje zhotovitel jako samostatný právn subjekt vůči
stámím i kontĺolĺrím otgánům a odpovídá za dodtžování všech obecně platných pńvnĺch
předpisů ýkajících se požárĺí ochĺany (včetně začIeĺěŃ' ptovozovaĺých činností do
kategorie požárnllo nebezpečí poďe $ 4 zákona č. 1'33/1985 Sb., opožámi ochtaně, ve
zněnĺpozdějších předpisů), bezpečnosti ptáce, ochĺany majetku a hygienypráce. Dále pak
odpovídá objednateli za dođtžován jeho inteĺních předpisů, se kteqými byl v rámci plnění
této smlouvy seznámen. V této souvislosti bude zhotovitel realizovat srnlouYu aĘ aby
nedocházelo kpoškozování majetku objednatele, příp. majetku třetích osob, který se
ĺ:rrcházív objekech objednatele' resp. na jeho pozemcích.

6.2. Pĺacovní doba ve večerních hodinách a ve dnech ptacovnfüo klidu je rnožĺá" pti
zachoväruhpienicýh podmínekpro ptovádění hlučných a prašýh prací.

4
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6.3. Za ekolog1cké škody vzn]Hé pĺováděním díla odpovídá zhotovĺtel. objednateI má' pĺávo

jednostĺanně zastavit ptáce zhotovitele, které jsou v rozporu s předpisy na oclrĺanu'žívotnlho 
pĺostředí. ZĹotovitel může pokĺzčovat u tako zastaveýh prací pouze po

odstĺanění závađ poškozujících životní prostředí. objednatelův náĺok na úhĺadu škody
v tomto případě nezaniká odstľaněním ekologické závady.

6.4. Před zahájenm teahzace đna doľučí zhotovitel obiednateli písemné sdělení

onzicích, kerá vzniknou zvykonávané činnosti pĺo zaměstnance objednatele a ostatní
osoby na stavenišd a jaká opatření učiní k ochĺaně před jejich působením.

6.5. Zhotovitel a objednate| se zavazuji ivce spoĘĺacovat při příptavě a realizaci diLa

a poskytnout si nezbytné informace potřebné pto rcahzaci díIa.

6.6. Zhotovitel se zavazuje,źez

6.6.l. bude realizovat dílo v požadovaném čase a kvalitě dle podmínek uvedených v čl.

3. této smlouvy, v souladu s příslušnými normami a přeđpisy, dle uĺčení
objednatele, při dodtž ováĺí spravných pracovních a technologichých postupů.

O pľuběhu teallzace díla povede zhotovitel po celou dobu smlrrvnfüo vztahu
stavební deník (tĺvale přístupný na staveništi), vlastníkem originálních stránek a

prvního prupisu stavebního deníku je objednatel, kteľému budou po skončení
tealizace díla předány, dÍuhý pľupis si uschová a aĺchivuje zhotovitel, současně

bude zajišťovat fotodokumentaci pľováděných ptací po celou dobu tÍvárl1

reatzace dí|a.

6.6.2. na realizací díla budou poďzíty pouze dodávĘodpovídajícípla:mým předpisům
ČR,

6.6.3. pńce v rárrrcí tea\lzace đíla budou pĺováděny pľacovníky s odbomou lsralifikací
a platným opĺávněním pto wýkon činnosti; vybouĺaný mateiáI bude uložen na

sLtádt 
" 

- doklad o uložení bude předán objednateli,

6.6.4. zjstí-Ll zhotovitelpři pĺovádění díla sĘté pÍekážky znemožíljící jeho ptovedení
dohodnuým způsobem, oznámi tuto skutečnost objednateli zápisem do
stavebního deníku a dohodne s ním další postup,

6.6.5. objednateli bude umožněna pľuběžná kontĺola pĺováděného díla v kaźdé fäzi 1eho
pĺovádění s đm, že zhotovitel dle připomínek objednatele odsttaní eventuálĺrí

zjištěné závady, plnění zhotovitele, které vykazuje v době pĺováđěÍl1 đíla

nedostatliF, je zhotovitel povinen nahtadit bezvadným plněním bez vlivu na cenu

a termín, jestľlže si kontrolní zásaý"yžÁd^rívícepráce avícenälďady nad rozsah
smluveýh pnci adodávek, případně změnu dohodnuých termínů, zapíší tlto
skutečnost oprávněné osoby do stavebnfüo deníku u powrdí ji svými podpisy, na

zá|<lađě zápisů ve stavebním deníru bude vlrotoven dodatek k této smlouvě,
případné ..1ceptáce avicenäIsIady zhotovitele nejsou podkladem pro navýšení
celkové ceny díla, kteĺá je smluvena jako konečná, zápís ve stavebním deníku není
dodadĺem této smlouvy, zjistí_li objednatel, žs, zhotovítel provádí dílo v rozporu se

''Tmi povinnostmi a nedo&žuje příslušná ustanovení smlouvy, je oprávněn
požađovat' aby zhotovitel odstĺanil vady vzniklé vađným pĺováděním díla a dílo
pľováděl řádĺýrĺ způsobem, v případě, že zhotovĺtel závađy neodstĺaní ani v
dodatečně stanovené přiměřené lhůtě, jde o podstatné poľušení smlouq' a

objednatel je optávněn od smlouvy odstoupit, dílo či části díla, kteté vykazují
prokazate|ný nesoulad s poĘny objednatele a změny díla, kteté zhotovitel
provede bez písemného souhlasu objednatele, se nehndí,

5
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bude na staveništi a v jeho okolí udĺž ovat pořádek a čistotu, odstľaňovat
pruběžně odpady a nečistoty, vzniklé jeho pracemi, odstraňovat vešketá znečištění
a poškození komunikací, okolĺrích pfostoŕ (včetně trávníků a ze|eĺě), ke kteým
doide činností zhotovitele,

při pĺovádění díIa budou dodržováĺy předpisy o ochĺaně zdtavl' a bezpečnosti při
práci, keré bude trvale kontrolovat vlastní dozor zhotovitele,

pĹedá do 3 dnů přeđ zahájenim rcąlizace díIa objednateli seznam pĺacovnírů pĺo
rcallzačĺĺĺ práce včetně požadovaných dat (méno, datum natození, tfiĺa\ý pobyt).
Toto ujednán:' Se týkź, nejen pĺacovníků zhotovitele, ale i subdodavatelů.
Zhotovitel přeďožil místopřísežné pĺohlášenĺ obezahonnosti těchto pĺacovníků
a prohlášení, že se syými subdodavateli tzavře Íádĺé smlouvy na pĺováděnípncí,

zajísú'ł7kládku dodávaného zařizeniamateĺáI,l.lrymi pĺacovníky a rcchnikou,

ptovede űčnná pľotiptašná opatření, aby bylo v maximálĺrí miie zamezeno šíření
ptachu do okolí a objektu,

pracovníci zhotovitele se budou pohybovat pouze ve vymezeýh prostorech
a budou označeni logem firmy;

6.6.12. v pľuběhu teahzace díla bude na staveništi trvale přítomen zodpovědný
zhotovitele nebo jeho zäsĺspce (dále jen stavbyvedouc|, keýbude mít
řešit pfipadné pĺoblémy vzniKé v pruběhu tea7izace dila,

6.6.13. vwe objednatele kptověření praci (čású díla), kteĺé v dalším postupu prací
budou zakÍyty nebo se stanou nepřístupnými; ýzva bude pĺovedena zápísem
s třídenním předstihem a musí být podepsána objednateleľr5 jestliže se objednatel
k pĺověření pĺací (částí díla) ve stanovené lhůtě nedostaví, ačkoliv byl k tomu
řádně vyzváĺ, je povinen hľadit náHađy dodatečného odĘtí, pokud takové
odhľí požadi1e; zjsti-n se však při dodatečném odĘti, že ptáce byly provedeny
vadně, nese náklady dodatečného odĘtí zhotovitel,

6.6.14. pokud budou ptobfüat na staveništi svářečské ptáce, zajisú' zhotovitel při a po
svářečsĘch pĺacích dohleđ v souladu s přístušnými předpisy; zhotovitel pÍedá
objednateli před započetim svářečských pncí, patičských prací nebo pľzrcí
s tozbrusem seznam pĺacovníků, kteří jsou kvalifĺkoväĺi k pĺovádění těchto ptací
včetně evidenčních čísel svářečských prukazů a dobou platnosti těchto pľůkazů;
tento seunam musí být předán tři dny přede dnem svaÍování; za ďodtžováĺl
požárnfrlo dohledu, bezpečnost ptáce, ochtanu zďtaví zpoźämi ochranu po celou
dobu odpovídá zhotovltel; osoba proväđějící požánl dohled bude uĺčena, zÁplsu
o předání staveniště.

6.7. Objednatel sezavazlqez

6.7.1'. předat zhotoviteli staveniště do 10 dnů ođ podpisu této smlouvy samostatnŕn
zap$erĄ

6.7.2. poslĺytnout zhotoviteli ĺa zá|<Lađě jeho přeďožených písemných požadavktl
veškeĺé potřebné a objednateli dostupné informace a fotokopie dokladů, nutných
kprovedení díla.

6.8. V pruběhu pľovádění díla budou konány pĺavidelné kontĺolní dny (dale také ,,KD"), a to
minimálně 1x ýdně. Konftolĺrí dny dle tohoto odstavce budou svolány objednatelem.
obiednatel i zhotovitel jsou povinni se v ĺámci plnění ďe této smlouvy jich zúčastnit.
Zápisy z kontĺolĺrích dnů zajišt'uje zhotovitel číslovaným ápisem z kontrolního đne

6.6.6.

6.6.7.

6.6.8.

6.6.9.

6.6.10.

6.6.11

pĺacovník
pfirvomoc
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6.9.

6.10.

6.I.

l r MĚsTsKA lAsTL PRAHA 5J
(případně zápisem do stavebního denftu). Závěry z kontľolĺrích dnů jsou pto obě stĺany
závazné, nemohou však změnit ustanovení této smlouvy.

V případě škody způsobené objednateli zhotovitelem nedodĺžením správné technologie,
l<ázĺě nebo inteĺních předpisů objednatele, pokud byl s nimi zhotovitel seznámen, je

zhotovitel povinen zajisĺt nápnvw vlastrrími pĺostředky a vlastním nákladem, případně
uhradit škodu v penězích v plné výši.

Mimo osoby uvedené v odst. L.3. této smlouvy je opĺávněn provádět záznamy
ve stavebním deníku pľacovník pověřený autoĺským dozoĺem, technicĘm dozorem
objednatele, jako investota, otgány státnfüo stavebnfüo dohledu, popÍ. zástlpci iiných
státních oĺgánů.

Stavbyveđoucí je povinen předložit objednateli denní zápis ĺejpozději násleđujícípracovni
den a odevzđat mu první prupis. Jestliže objednatel nesouhlasí s obsahem zápisa,.ĺryiádií
se đo tří dnů do deníku s uvedením důvodů, jinak se má za to, že s obsahem souhlasí.

7. Crnová uiednání

7.1. Celková cena za řádně pľovedené a pÍedané dílo dle článku 3. je stanovena ve smyslu
zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve zněnĺ pozdějších předpisů, dohodou smluvních
stran a činí:

Crlková cenabezDPH 5.892.767,00Kč
DPI+ I.237.48L,07 Kč
Cena celkem včetně DPH: 7.L30.248,07 Kč
(slo'r pět milionů osm Set devadesát dva tisíc sedm set šeđesát seđm korun českých bez

DPrÐ

7.2. Crna za dílo uvedená vodst. 7.I. úto smlouvy je cenou podle zävazné nabídlĺy
zhotovitele ze dne28.3.20t8 azahmuje vešlĺeré nutné ĺälrdadykřádnému pľovedení díla.
Cena za dílo je Stanovena jako konečná, a ĺejýše přípustná.

7.3. Zhotovitel provádí faktuĺaci měsíčně na záHađě jím pľovedených a objednatelem
pÍevzaých a powrzeĺých pncí, a to až do výše 9Oo/o z ceny uvedené v odst. 7.1. tohoto
článku. 70o/o pozastávka bude uhtazena po odstĺanění případných vad a nedodělků díla'

7.4. Konečná cena đila bude uhrazena objednatelem na zá|dadě konečné faktuĺy r7stavené
zhotovitelem. objednatel má ptávo před konečným zapIaceĺm ceny díla zadržet
odpovídající částky v důsledku:

7.4.t. smluvnípokury,
7.4.2. nátoku na slevu z cet1y' jestliže je odstľanění vad a nedođělků nemožné, anebo by

vyžadovalo neúměľně vysoké nálďady,a pŕoto se mu zhotovitel btánĺ,
7.4.3. požadavků na ĺáhta'da škody na zá|<|ađě vad a nedodělků đíla, kteté podstatně

sĺťzuji kvalitu díla nebo / a jeho užív íľu.

7.5. Splatnost faktuĺ je do 30 dnů od jejich prokazatetného doručení objednatelt' Za den
platby faktury se považuje den ođepsání částĘ z íčt:u objednatele ve pĺospěch účtu
zhotovitele.

7.6. Faktuľa musí splňovat vešketé požadav|ry stanovené českými ptávními předpisy, zejména
náležitosđ dané ustanovením $ 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb', o dani zpiiđané
hodnoty, ve zĺěnipozdějších předpisů. Faktury budou doručeny ve dvou lryhotoveních.

7



7.7.

7.8.

7.9.

l r MĚsrsľÁ ČÁsrL PRAHA 5J
objednatel je oprávněn vtáit zhotoviteli před dnem splatnosti fakturu, ktetá nemá
náležitosti uvedené v odst. 7.6. tohoto článku, případně má jiné vady v obsahu,
s uvedením důvodu vtáceni. Zhotovitel je povinen poďe povahy závad faktuľu opľavit,
případně vystavit novou. Vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Lhůta
běží zĺovu ode dne doručení faktury opĺavené či nově r,7stavené.

Do v.ýše uvedené ceÍyzadílo jsou zalĺallarloványvešlĺeré související ĺälĄady,to znamená,
kĺomě montážnĺch ademontÄžĺűch prací avypncoväĺű dolĺumentace a dokumentace
skutečného pĺovedení stavby také zejména, ale nikoliv pouue' nálďađy a poplatĘ na
zajíštěn kompletní do dávĘ:

7.8.1'. qôudování, provoz aűdúba zařízeni staveniště, oplocení, dopĺava matenáIu
. azatízetú,lešení vč. návĺhu a statického posouzení, vy|dnenĺ staveniště, likvidace

a skládkování odpadů,
7.8.2. vešlĺeré práce související s předmětem díla,
7.8.3. uvedení staveniště do původního Stavu.

Spotřeba materiálu se řídí platnou technologickou noĺmou' fesp. utčením rýľobce
a takto se ptomítá ve smluvní ceně.

7.10. Náklady na uzavÍeni pojistné smloury ďe odst. 10.1. této smlouvy jsou náklady
zhotovitele.

8. Sankční uiednání

8.1. Pokud zhotovitel nedodrží kterýkoli teľmín přl' reahzaci díla uvedený v odst. 5.1. této
smlouvy, rní objednatel právo vkaždém jednotlivém případě požađovat zapIacení
smluvní pokuty ve vfii O,2 o/o z celkové ceny díla včetně DPH za každý izapočaý den
prodlení.

8.2. Smluvní pokuta za ÍIepfovedení řádného úklidu na staveništi je 3.000Kč za každý
jednotlivý případ porušení.

8.3. Srnluvní pokuta za porušení povinností stanovenŕh zhotoviteli v čl. 3. odst. 3.8., 3.9. a
3.10 této smlouvy je stanovena ve vfii 5.000 Kč za každý jednotliwý případ porušeni a za
kaź đý zap o čaý đen trv ánl tohoto záv adného stavu'

8.4. Pokud objednatel nedodrží termín třicetidenní splatnosti řádně vystavené a doručené
faktury, má zhotovtel právo počínaje jednatiicáým dnem požadovat zap|aceni úĺoku
z proďení v zÄkonrĺéríč|nkaždÝizapočaý den pĺodlení.

8.5. Pokud bude zhotovitel v prodlení se započetím odstľaňování ĺeklamovaĺé vađy, má
objednatel právo požadovat od zhotovite|e zap|acetű smluvní pokÚy ve \.ýši 3.000 I(č za
lĺaždou vadu a kažđý započaý den ptoďení.

8.6. Ustanovení o smluvních polrutách nezbavuje žÄdĺou ze smluvních stran, a to ani
částečně, povinnosti knáhtadě škody vplné \.fii' lcerá by vznikla vdůsledku poľušení
ustanovení této smlouvy, či obecně platných předpisů, na lceré se v souladu s $ 2050
NoZ nevztahuje ujednání o smluvní pokutě.

8.7. Splatnost smluvních pokut je 30 dnů od doručení faktury, a to rLa' záHađě faktury
vystavené oprávněnou smluvní stfanou smluvní stĺaně povinné. Smluvní stÍany
prohlďuji že s ohledem na předmět této smlouvy a chataktet díla s wýší smluvních pokut
souhlasí apovažují je za pÍiměřené.

8.8. Veškeré spomé problémy, vznil<ajici při plnění této smlouvy a v souvislosti s jejím
plněním, budou smluvní Stfany řešit smfučím způsobem pĺostřednictvím svého zástupce.
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Teprve po neúspěšném smítčím i7zeni bude spoĺ řešen před příslušným soudem 'ĺ. ČR.
Do doby případného zahájenĺ soudního łizeni, nebudou smluvní stÍany sdělovat
informace o spoĺné ptoblematice třetí osobě a budou instruovat a zaváží své zaměstnance
k dodĺžení závazku důvěmosti o případných spoĺných pľoblematikách. PorušĹli něktetá
ze smluvních stran ustanovení tohoto odstavce, zavazujá se uhľaďt dťuhé stĺaně smluvní
pokutu ve aýši 100.000 Kč.

9. Nebezpečí škody na věci, předání apÍevzetí díla,zátač,ní doba

9.1. Zhotovitel nese od đoby předání staveniště do doby protokoláĺního pÍedán dila
objednateli nebezpečí škody:

na díle a všech jeho uptavovaĺých částech,
na plochách, inženýrských sítích a cizich zařízenich v dotčených ptostotách
staveniště a to ode dne jejich převzeú, zhotovitelem do doby předání díla, pokud v
jednotli1ých případech nebude dohodnuto jinak,
na majetku, zdtaví a právech třetích osob vzniklých v souvislosti s pľováděním
diLa,
na objeku, v kteĺém je đí1o pĺováděno, pokud vznik škody je v souvislosti
s prováděním díla nebo způsobený zaměstnanci či spoluptacujícími subjekty
zhotovitele,
na ostamích přilehlých objektech apozemcích.

9.2. Zhotovitel nese též đo doby navtáceni staveniště objednateli nebezpečí škody vy.volané
věcmi jím opatřovaných k pľovedení díla, kteĺé se z důvođu svojí povahy nemohou stát
součástí zhotovovaného díla, nebo kteĺé jsou používäĺy k provedení díh, a nestavají se
jeho součásti,Jíĺr.lÍž jsou zejména:

9.2.1. pomocné stavební konstrulĺce všeho druhu nutné k provedení díla (lešení,
podpětné konstrukce aĘ.),

9.2.2. zaĽĺzení staveniště provoznfüo, v'ýĺobního i sociálnfüo chaĺakteru,

9.2.3. ostamí proťlzotnl konstrukce a objekty v ľozsahu vymezeném příslušnou
dokumentací a touto smlouvou, a to jakvuči objednateli, tak vůči třetím osobám.

9.3. Předání a pÍevzeĺ díla či staveniště nemá vliv na odpovědnost za škodu poďe obecně
závazĺých předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla, nebo i-ý-
po ruš ením zäv azlĺu zhotovite le.

9.4. Smluvní stľany se dohodly, že vlastĺríkem zhotovovaného díla a jeho oddělitelných částí
i součástí je od počátku objednatel.

9.5. Zhotovitel odpovídá za PÍovedení a lĺvalitu prací v souladu s platnými ČSN. Smtuvní
stĺany uznávaií závaznost příslušných CSN (i po I.t.L995) pro hodnocení lĺvalitativních
paĺametľů předmětu smlouĺry. Případné, obiednatelem zjištěné nekvalitně provedené
ptáce předmětu díla je zhotovitel povinen odstranit na vlastní nákJady okamžitě tak, aby
odpovídaly požadavkům obi ednatele.

9.6. o předání a pievzeti dokončeného díla bude zhotovitelem sepsán zápis formou
předávacfüo pĺotokolu, kteý bude obsahovat zejméĺa:

9.6.1. identifikační údaie o díle i jeho části,
9.6.2. zhodnocení jakosti đíla nebo jeho části,

9.1.1.
9.1.2.

9.1.3.

9.14.

9.Ls.
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9.6.3.

9.6.4.
9.6.5.

l _ MĚsrsxÁ ČÁsrt PRAHA 5J
prohlášení objednatele, .že päedávané dílo'.nebo jeho část přejímá a souhlas
pověřeného zástupce ,,UMC Praha 5 - odbor spĺávy veřejného pĺostľanství a
zeleně" s kompletně provedeným dílem'
stavební denílĺy,
soupis předávaných dokladů, đokumentace, rcvŁí a zkoušek, kteĺé budou
v samostatné pŕnoze,
soupis případných vad a nedodělků, s kterymi je objednatel ochoten di|o pievzít a
keré nebrání prov ozov ärí a,ťzív äru dila.

9.6.6.

9.7. Součástí závazku dle článku 3. této smlouvy je däIe zkompletované piedánl
9,7.L dokumentace skutečného pĺovedeÍtl dila (dále jen ,,DSPS") ve 2 vyhotoveních

(p'..) v tištěné foĺmě + 1x na CD; DSPS bude zpracováĺa v roxahu
dokumentace pfo pĺovádění díla- stavby (dále jen ,,DPS") a utříděna poďe
seznamu' kteý bude její součástí, v DSPS budou zapracovány vešketé změĺy a
odchylky skutečného provedení díla od DPS a její součástí rcvněž bude
zhotovitelem zpt^covaný seznam všech těchto pĺovedených změn a odchylek
v pĺuběhu realtzace dila,

9.7,2. veškeĺé přflohy DSPS, včetně soupisu pľovedených změn a odchylek
od odsouhla s ené zadávací dolrumentace mus í byt zhotovitelem pow rzeny'

9.7.3. doklady ptokazujících splnění technicĘch požađavkl na použité mateĺáIy
aýobky dIe zákona č.22/t997 Sb. o technickychpožadavcích na ýobĘve
zněnĺ zák. č.7I/2000 Sb. v platném zněłtl', naÍízeni vlády č. 163/2002 Sb. kerým
se stanoví technické požađavky na łrybnné stavební ..y'"bky ve znění nailzeni
vláđy č.312/2005 sb.,

9.7 .4. prcv ozni manuáIy, atesĘ, ceĺtiíikáty, bezpečnostní listy,
9.7.5. zäpisy o pĺověření ptací (čásĺ dila) a konstrukcí zakryých v pľuběhu rcahzace điLa

9.7.6. veškerá pÍedávaná dokumentace musí být pfiložena v českém jazyce 
' 
vfiimkou

obecně uznávaĺých' ceĺtifikátu v rámci EU,
9.7.7. doklad o skutečné výměře (<ubatuře) ptovedených pĺací.

9.8. Kažďé plnění předmětu této smlouvy (i jeho části) musí být pievzato (zkontĺolováno)
uĺčeným pracovníkem objeđnatele. Pokud při přejímacim iizen budou zjištěny dĺobné
vady anedoděĘ, stanoví smluvní StÍany teĺmíny pto jejich odstanění. Toto však nijak
nemění sjednaný teĺmín plnění a povinnost zhotovitele platit smluvní polnlfu dle čl. 8.

odst. 8'1. této smlouvy. Teprve po odstĺanění všech vađ anedodělků bude přejímací
Íízeníukončeno. Zavady způsobené objeđnatelem' nenese zhotovitel odpovědnost.

9.9. Zhotovítel posĘtuje zän:I<v na kvalitu a jakost díla a jím provedenrh prací po dobu
60 měsíců ode dne předán díla objednateli po ođstanění všech vad a nedodělků. V tento
den přechází na objeđnatele nebezpečí škody na díle. ZhotovtteI se zavazuje, že dílo bude
mít po dobu trvání uvedené záručnl doby vlastnosti stanovené v technicĘch norrnách a

předpisech, kteĺé se na provedení díla vztahují,jinak vlastnosti a jakost ođpovídající účelu
smlouvy.

9.10. Po sjednanou záruční dobu zhotovitel odpovídá' za jakost a kompletnost provedeného
díLa,zapolťzýmatenáI,zalĺralitu a úplnost montťze stavebních pnciafunlĺci díla.

9.1l. objednatel se zavazuje, že pÍipadnou teklamaci vady díla uplatní u zhotoviteLe bez
zbytečného odkladu po jejím ptojevení se/po jejírĺ zj(štěni, atopísemnou formou,
piičemž v ľeklamaci vadu popíše a uvede požadovaĺý způsob a teĺmín jejího odstraněnl.
Zhotovitel je povinen zahájit bezplatné odstĺaňování teklamované vady nepĺodleně
nejpozději do 48 hodin od doľučení ĺeklamace a odstĺanit ji v co nejkľatším možném
termínu, nejpozději však do 3 dnů ode dne doručení písemné teklamace, je-li to technicĘ
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9.12.

9.13.

9.14.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

J
a technologicĘ možné,jinak do data dohodnutého smluvními stranami; nedohodnou-li
se smluvní Stfany' bude vada odstľaněna do 10 dnů.Pokud zhotovitel do 3 dnů vadu
neođstĺanía ani neposkyt''. objednateli vyjádřeru,jak a kdy teklamovanou vadu odstraní,
popřípadě, žeĺeklamovanou vadu neuznává,má se zĺ to, žezhotovitel tuto vadu uznává a
odstraní ji vuvedené lhůtě 10 dnů. Vady odstĺani zhotovitel na vlastní náklady, včetně
případných škod vzniklých v důsledku vadného plnění této smlouvy

Záraka se nevztahuje na změny vzniklé následnou činnostítřetí osobou, vlivy způsobené
živelnými pohtomami, činepředvídatelnými událostmi.

Zhotovttel odpovídá za část díl'a za stejných podmínek a po stejnou dobu, jak je uvedeno
výše, a to od data pjedánl 7áruin op:^w V případě ,äkb-u." ptucí oĹ;.jnatelem ie
teklamačnímísto u zhotovitele nrásledující:e_mail:

Jestliže zhotovitel neodstĺanívady ve lhůtách uvedených v odst. 9.11. tohoto článku, je
objednatel oprávněn ptovést odstanění vady sám' nebo jeho ptovedením pověřit jinou
osobu. Takto vzniklé náĺ|<Lady je zhotovitel povinen uhĺadit objednateli do 14 dnůode dne
doručenífaktury - daňového dokladu. Tímto se zhotovitel nezbaĺ,'uje odpovědnosi za
dílo, jako celek, anizajeho jednotlivé čásđ.

10. Závéteč,náustanovení

Po dobu platnosti tétosmlouvy o dílo má zhotovitel povinnost mít uzavřenou pojistnou
smlouvu na odpovědrtost za škodu způsobenou činnostízhotovitele třetím osobäń, kerá
je uzavtena na minimálĺríwýši pojistnéčástky 5 mil. Kč.

Smlouva mtĺžebýt měněna pouue písemnou dohodou obou stľan ve foĺmě vzestupně
číslovaných,oboustĺanně podepsaných dodatků, kteĺése stanou neďlnou součástítéto
smlouvy.

NestanovĹľ tato smlouva, žese oznámení činěnéďe této smlouvy dfuhé smluvní stĺaně
mohou pĺovéstzápísem ve stavebním đeníku,čijlným způsobem, provádí se oznámení
písemně, a to osobním předáním listiny oznámeni obsahujícípověřenému pracovníku
nebo zásĺlpcídruhé strany' a nehe-h tak učinit, 'l.jĺm zislánm pošto,' formou
doporučenéhodopisu, nebo e-mailem s potvĺzenímdoľučenía přečtení.oznámeĺĺ)e
účinnédnem jeho doľučenínebo převzeti, dnem poťvľzeĺío přečteníe-mailu, případně
dnem, kdy bylo pÍevzeúlistiny, nebo potvĺzeĺűo přečteníe-mailq druhorľ stranou
odmítnuto nebo třetím dnem po sdělení pošty, žedopoľučenýdopis, jimžby|a ľstina
zas|ána dfuhé straně na adĺesu uvedenou v této srrrlouvě, byl pto nepřítomnost adĺesáta
uložen na poště' ikdyž se adĺesát o uloženínedozvěděl. Toto ustanovení platípřiměřeně i
pto doľučovánjných listin a podkladů, kteté mají být předány.

objednatel sivyhrazuje pńvo odstoupit od smlouvyv případě jejĺhohrubého porušeníze
strany zhotovitele. Fluby- porušeníľnje:

10.4.1. nedodľženíkteréhokoli z tetmin:ů při reahzaci předmětu smlouly uveđenéhov čl.
5. odst. 5.1. této smlouvyo 15 kalendářních dnů;

10.4.2. nedodrženíkvaliry a/nebo podmínek stanoveýh oryäny sútníspńvy,
požánlch, bezpečnostníchnebo ekologicĘch předpisů, ktetémohou mít vliv na
povolení kvíväruaprovozu díla;

10.4.3. porušenídohodyo po,ůitéa projednané technologii.

11



10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

10.10.

10.11.

10.12.

10.13.

L
r ĺ$ĚsTsĺ(ń {ÄsT

PRAHA 5J
objednatel a zhotovitel jsou optávněni odstoupit od smlouvy v případě, je-li na majetek
dfuhé stÍany pfavomocně prohlášen úpadek, anebo je-li insolvenčnl łízeĺĺ ukončeno
(i insolvenční návĺh zamítnut) pĺo nedostatek majetku.

odstoupeđ od smlour,7 musí být učiněno písemně, ptávo odstoupit od smlouvy nemá ta
strana' kerá se podstatného porušení smlouvy dopustila, účinky odstoupení nastávají
dnem doľučení oznámeĺi o odstoupení đfuhé smluvní stľaně.

V případě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazaje opustit staveniště a vyklidit
zařizeni staveniště neipozđěji do 3 dnů od účinnosti odstoupení.

Zhotovitel mä v případě neplnění ujednání této smlouvy 2e stÍaÍ7y objednatele ptávo na
pozastavení tea\izace dilą až do odstranění důvodů 

^ 
právo na úhradu škod, keré tímto

zhotoviteli vzniknou.

Smluvní sffany sjednávají, že vešlĺeré vzä1emné a splamé pohledávĘ je možné započítat,
nebo postoupit třetí stĺaně.

Y zäIežhostech neuprave"ŕh 
" 

textu této smlouvy platí ustanoveni zákoĺa č' 89/20t2
Sb. občansĘ zákoĺlk, v platném zĺěni., příp. dalších obecně platných pńvnlch předpisů,
laeré mají vztahlĺe sjednanému smluvnímu vztahv.

Smluvní StÍany se dohodly' že na písemně předkládané zásadns' návthy apřipomínky
budou písemně Íe^1ov^t do 5 ptacovních dnů po obdĺžení. Pro zápísy ve stavebním
deníku platí lhůta 3 ptacovních dnů. Pokud dfuhá StÍana na zápis v dané lhůtě nereaguje,
má se zato,že se ápisem souhlasí aĺemánámitek

Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, čtyři z nich obdrží objednatel a jeden
zhotovitel. Všechny stejnopisy mají hodnotu originálu.

Tato smlouva nabýĄ/á platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními sffanami a

účinnosti dnem jejfilo zveieinění v registľu smluv ve smyslu zákona č. 340/201,5 Sb., o
zvláštních podmínkách účinnosti někteqich smluv, uveřejňování těchto smluv a o registĺu
smluv, platném zĺěĺľ.

10.14. Smluvní Sftany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla zveÍejněna v ľegistru smluv
za podmtnek zákoĺa č' 340/201,5 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti někteých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o ľegistľu smluv, ve zněni pozđějších předpisů, do 30
dnů ode dne podpisu smlouvy poslední smluvní Stfanou, nejpozději do 3 měsíců ode dne
podpisu smlouvy. Smluvní stÍany souhlasí se zveřejněním swých osobních úđajů ve
smlouvě, kteĺá bude zveÍejĺěĺa v registľu smluv poďe věty první. Srnluvní sÚany
ptohlašují, že skutečnosti obsažené ve smlouvě nepovažuji za obchodní tajemství ve
smyslu $ 504 občanského zákonlku.
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l r MĚsTsxÁ cÁsTt PRAHA 5J
10.15. Tímto Se ve smyslu ustanovení s 43 odst. 1 zákona č.131/2OO0 Sb., o hlavním městě

Ptaze, potvrzuje, žeby|y splněny podmínky pĺo platnost právního jeđnáłruměstské části
Praha 5,ato usnesenímRMČč.L5/476/2oLs ze d''e tt.ď4.2oL8.

Přílohy:

Příloha č.1:

PÍfloba č.2:
Příloha č.3:

Projeková dohrmentace na opnvu parkoýh cest (volná příloha)
Položkovy ĺozpočetzptacovaný zhotovitelem
P|aný doklad o. pojištěnízhotovitele na odpovědnost za škodu způsobenou jeho
činnostív souvislosti s plněním této smlouvy o dílo

2 7 -0ł- 2018

Y Pĺaze dne .. v ..?&.W. .. an..,4.1,..ź,.2a.ł.. .
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Krycí list slepeho rozpočtu

čtové vKč

Název stavby:

Druh stavby:

Lokalita:

Parková cesta

větev B

park Klamovka, Praha 5

Objednatel: MC Prahy 5, Nam. 14 rijna 4, Praha s lČlotČ:

lČĺolČ:

tČĺuČ:

Polożek:

Datum:

063631/C200063631

Projektani:

v stavby:

Zhotovitel:

Konec
u stavby:

Zpracoval.

34

23.11.2017

103 381,88
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

103 3B1,BB

0,00
0,00
0,00

Náklady na umĺstěnĺstavby (NUS)

Uzemnívliw
Provozn
ostatní

z

NUS celkem
NUS celkem z obj.
ORN celkem
ORN celkem z obi.

c
ZaÍízenístaveniště

ostav
51 690,94
51 690,94

258 454,70
51 690,94

206 763,76

620 291,27
0,00

Dopl kové nákladyB
Proiekce
Koordinace
Doprava

Uzemní vliw

DN celkem
DN celkem z obj.

2240 002,15
2130 750,65

0,00
0,00
0.00
0,00
0,00

798 341,10

5 169 093,90

Zäkladni rozpočtovénáklady

Dodávkv
MontáŽ
Dodávkv
MontáŽ
Dodávkv
MontáŽ

A
HSV

PSV

rrMrr

ostatní materiál
P esun hmot a sutí
ZRN celkem

Celkem bez DPH 5892767
Gelkem včetněDPH 7 130 248,07

DPH 15olo 0,00
DPH21o/o 1237 481,07

Základ oolo 0,00
Základ 15o/o 0,00
Základ21o/ 5 892 767,00

mDatum. ĺazitkoa podpis

Objednatel

Datum. razítko a podpis

Projektant

p
ď)



Vedlejší a ostatnÍ rozpočtové náklady

objednatel: MC Prahy 5, Nam. 14 rl1na 4, Praha s lČlotČ:

Projektant: lČĺolČ:

Zhotovĺtel: lČĺplČ:

Konec v stavby: PoloŽek:

Zpracoval: Datum:

063631/C200063631

v stavby:

JKSO:

34

23.11.2017

Parková cesta

větev B

park Klamovka, Praha 5

Název stavby:

Druh stavby:

Lokalita:

Ved VRN
Kč

51 690,94
51 690,94

258 454,70
51 690,94

206 763,76
620 291,27

Základna
5 169 093,90
5 169 093,90
5 169 093,90
5 169 093,90
5 169 093,90

o

1,00
1,00
5,00
1.00
4.00

Kč
103 381,88

0,00
0,00
0,0(
0,00
0,00

103 381.

Tekladna
5 '169 093,90

%
2,00

Kč

0,00
0,00
0,00
0
0,00

ffibv(NUS)
)prava

N z
Celkem NUS

lkem

ostatní ORN
Kč

0
0

Základna%oKč
0,00
0 o0Koordinace

ľ)
tD



0.00
0.00

Uzemní
Doprava
Celkem ORN I-

u)
O



-.ł

s stavební

1

2
J

4

o
7
I

o

pŕáce
1131o7122R00 odstraněnĺ podkladu nad pl. 200 m2,kam'drcené tl.20 cm m2
11315ĺ117R00 Fĺéz.Živi .kÍytu pl'do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.8cm m2
1 1 32021 1 1 R00 Vytrhání obrub z krajník nebo obrubníkťl stojat ch m
11900142'ĺR00Dotasnézajištěnĺkabeh]-dopočtu3kabeĺťl m
11320111'lR00 Vytrhání odvod ovacĺch tvámic m
12 odkopávĘ a prokopávky
'ĺ39601102R00 Ručnĺ v kop jam, nih a šachet v hornině t . 3 m3
122201101R00 odkopávky nezapażené V hor. 3 do 100 m3 m3
122201109R0a P ĺplatek za lepivost _ odkopávky v hoĺ. 3 m3
16 P emĺstěnív kopku
166101101R00 P ehození Viikopku zhor.1-  m3
18 Povľchové pravtt terénu
1811o11ozRoo Úpravapláněvzá ezechVhor.1-4,sezhutněnĺm m2
182001112R00 P|ošná pravaterénu,nerovnostĺdo 10cmsvah 1:2 m2
182301121R00 Rozprosl enĺ ornice' svah, tl. do 10 cm, do 500 m2 m2
2'| Úprava podloŽĺ a ákladové spáry
212561111RK8 V pl odvod ov. trativodť] kam. hrubě drcen. 16 mm m3
212572121R0o LoŽe trativodu z kameniva drobného těŽeného m3
212794121R00 odvod. flex'drenáŽkou m
212971110Ra0 opĺáštění trativod z geotext'' do sklonu 'ĺ:2,5 m2
56 Podkladni vÍstvy komunikacĺ a zpevněn ch ploch
56515111íRT3 Podkladzobalkam.ACP16+,AcP22+,693m,tl.7cm m2
5648611'ĺ1R00 PodklađzeŠtěrkodrtipozhutněnítlouŠťky15cm m2
564841111R00 Podklad ze Štěrkodrti po zhutněnÍ tloušťky 12 cm m2
568'111'111R00zŕizenívstwzgeotextĺlieskl.do'ĺ:5,š.do3m m2
57 Kryty štěrkov ch a žĺvĺčn ch pozemnich komunĺkaci a zpevl
577131211RT2 Beton asfalt. ACO 8,nebo ACO 1 '1, do 3 m, tl" 4 cm mz
91 Dopl ujĺci konstrukce a práce na pozemnlch komunikacich i

9178621'l1RT6 osazenistojat.obrub'bet'sopěrou,lożezC12115 m
592173362 obrubnĺk zahradnĺ ABo 4-20 500/50/200 mm kus
916991115R00 Monolitické p ĺkop.Žlaby, rigoly plochy do 0,30 m2 m
59227521 Žlab prĺkopov TBM 20_60 kus
916991191R00 P ĺplatek za provedenĺ oblouku r do 20 m m
H22 Komunlkaco pozemnĺ a letiště
9982251 1 1 R00 Presun hmot, pozemnĺ komunikace, kryt Živičn t
s P esuny sutĺ

1 263,00
í 263'00

890,00
320,00
120,00

65,00
í 36'40
201,40

1 263,00
386,00
386.00

64,80
10,80

180,00
58,00

1 263,00
1 263,00
1 263,00
2 526,00

í 200'00
150,00
32,00

'ĺ 1'00
31,00
32,00

260,00
3í 0'00
55,00

220,00
175,00

1 380,00
1 330,00

450,00
67,00

648,00
205,00
150,00
48,00

0,00
0,00
0,00

26 955,88
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

96 233'í9
70 562,00

8 979,09
'16 178,25

513,85
85ĺ 528'32
473 526,37
222334,40
155 667,54

0,00
603 659'í8
603 659,18
66í 625'57
266 206,10

53 400,00
260 299,47
81 720,00

0,00
0,00
0,00
0,00

328 380,00
391 530,00
48 950,00
43 444,12
21 000,00

í04 9(M'80
78 000,00
20 460,00
6 444,80

12741,O0
'12 741,OO
38 21 í 

'0013 893,00
1 1 966,00
12 352,40
92 440,81
'18 862,00
5 384,91

64 821,75
3 372,15

536 508,68
344 897,63
36 580,60
33782,46

121 248,40
387 795,82
387 795,82
124844,43
67 543,90

0,00
34 800,53

0,00
22 500,00

162 526,00
162 526,00
635 8í 5'í0

296,81
0,00

129,05
7,93

27,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,oo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

204,73
't 07,89
20,74
76,08
0,01

986,21
233,1 I
468,32
284,71

0,00
128,08
128,08
435'ĺ6
200,13

19,58
17,86
38,59
0,00
0,00
0,00
0,00

RTS il/2013
RTSil/2013
RTs ll / 20í 3

RTS ĺ/2013

RTs ll / 20í 3
RTSil/2013
RTSilI2013

RTS ll i 2013
RTSil/2013
RTS il / 2013
RTSil/2013

RTSili2013
RTSil/2013
RTS ll / 2013
RTS il / 2013

RTSil/2013

RTS lt / 2013
RTS il / 2013
RTS il / 2013
RTS il / 2013
RTS il / 2013

RTSili20ts
RTSili20t3
RTs ll / 20í 3
RTS ll / 2013
RTSil/2013

304,12 860 260,00
328 380,00
391 530,00
48 950,00
70 400,00
21 000,00

104 904,80
78 000,00
20 460,00

6 444,80
1271't,00
12 741,OO
38 2í 1'00
í 3 893'00
11 966,00
't2352,OO

J88 674,00
89 424,00
14 364,40
8'ĺ 000'00

3 886,00
ĺ 388 037'00

818 424,OO
258 9í 5'00
189 450,00
12't 248,00
99ĺ 455'00
991 455,00
786 47ą00
333 750,00

53 400,00
295 100,00
81 720,OO
22 500,00

ĺ62 526'00
162 526,00
635 8{5,.t0

o,24
0,00
0,15
0,02
0,23

0,00
0,00
0,00

93,00 137,00 0,00

10
ll

12

't3

14
15
16

17
't8

19
20

1,67
1,92
0,42
0,00

0,00
0,00
0,00

0,'t8
0,37
0,23
0,00

21

22
z3
24

'ą
26

27

1 263,00 785,00 0,10

890,00
1 780,00

227.O0
454,O0
180,00

375,00
30,00

1 300,00
180,00
125,40

0,22
0,0'l
0,78
0,09
0,00

r,P

cenová
ŚÔltŚŕävaJednot-

Hmotnost
MÔnťáż l célkemDodávka

Jednol.
cena ÍKč)

MnoŽswíObjekt

Název stavby:

Druh stavby:

Lokalita:

JKSO:

Parková cesta

větev B

park Klamovka, Pĺaha 5

Doba \^istavby:

Začátek V staVby:

Konecv stavby:

Zpracováno dne:

Objednatel:

Pĺojektant:

Zhotovitel:

Zpracoval:

MC Prahy 5' Nam. 'ĺ4 Íijna 4, Praha 5

23.11.2017

I 786,00 91,00 0,00 RTS il / 2013



0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

28
29
30
31

32
33
34

979081 1 1 't R00 odvoz sutĺ a Wbour. hmot na skládku do 1 km
979081121R00 P íplatek k odvozu za kaŽd další1 km
9790821 1 1 R00 Vnitrostaveništnĺ doprava suti do 't 0 m
97908212'1 R00 P ĺplatek k vnitrost. dopravě suti za dalšĺch5 m

9790861 1 2R00 Nakládánl nebo pekládání suti a Wbouran ch hmot
979990í 13R00 Poplatek za skládku suti - obalovan asfalt

256,00
7 659,00

255,30
2 553,00

255,30
90,65

28s,00
17,O0

230,00
24,40

137,00
1 It0,00

72 960,00
't30 203,00
s8 719,00
61 272,OO

34 976,10
't64 07 ,50

72 960,00
130 203,00
58 719,00
61 272,00
34 976,10

164 076,50

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

o,oo
0,00 RTS \\ t 2a13
0,00 RTs ll t 2013
0,00 RTs ll / 2013
0,00 RTs il/2013
0,00 RTs ll / 2013

979999999R00 za skladku 10 o/o

Poznámka:

RTS il / 2013

br
le



i-ą
,ltT1ą
*Ňľ,.ął

ĺ{alľ.ipł*ľa.täq/a
Vtrĺuĺłľ*ľłł'HcÉBľroup

Pojistná smlouva

ě' 86028229',l2

pro pojištěnípodnĺkatelských rizik- TREND 7

Koo pe ľativa poi išťovn a 'a.s.,Vie n n a l ns u ľa n ce G ľou p

se sÍdtem Templová 747 , 1'lO 01 Praha 1' Česká republika

lC:47116617, zapsaná v obchodním rejstřĺku u Městského soudu v Praze, sp. zn' B 1897

(dále jen''pojistitel")

a

ERGO 2 TRADE s.ľ.o.

Jednající / zastoupená:

Jan Petřík' jednatel

lČ'.25772031
se sĺdlem: Kloboukova 2171, ć,. or. 3, 148 00 Praha, Česká republika

Korespondenční adĺesa je shodná s adresou síd|a'

PľostředĘ elektronické komunikace:

Vyloučeníz elektronĺckékomunĺkace: ANo

(dále jen''pojistnĺk'')

uzavĺrají

podlezákona č,.37l2o04 Sb., o pojistné smlouvě, v platném znění, tuto pojistnou smlouvu (dále jen
;'smlouva',), která spolu s pojistnými podmínkami pojistitele uvedenými v čĺánkul. této smlouvy a přílohami

tétosmlouvy tvořĺ nedílný celek.

Strana 1 (celkem 5)

lt



člÁľrxl.

Úvodnĺ ustanovenÍ

1. Pojistník sjednává pojištěníuvedené v této pojistné smlouvě ve svŮj prospěch, tj' je zároveň pojištěným'

2. Předmět činnostĺpoiištěnéhoke dni uzavřenl této smtouvy je vymezen v následujícĺch
přitoŽených dokumentech:

živnostenském listu ze dne'l4.6.1 999.

3. Pro pojištěnísjednané touto smtouvou ptati zákon o poiistné smlouvě a ostatnĺ obecně

zaväzie pľávni před|ilsý v platném zněńí, ustanovení pojistné smlouvy a následujĺcí pojistné

podmínky:

P - 100/09 _ VŠeobecnépoiistné podmÍnky pro pojiŠtěnÍmajetku a odpovědnosti

P - 600105 - ZvláŠtnĺpojistnépodmĺnky pro po.iištěnĺ odpovědnosti za škodu

P - 5o0/o9 _ Dodatkové pojistnépodmĺnky pro pojištěnĺpodnikatelských rizik - TREND'

které jsou nedílnou soućaśtĺtéto smlouvý a s nimiŽ byl pojistnĺk seznámen před sepsáním této smlouvy

4. Doba trvání polištění

Poěátek poJiśtění:1 9.5.201 í
Konec po|ištěni: 1 8.5.2021

Dnem předcházejÍcĺm počátku pojištěnĺpodle této smlouvy zaniká v plném ĺozsah

polistnä smlouvy c. sĺoĺsĺąso7'Ńespoiřeoované pojistné bude vráceno na Účet č

člÁHrx ll.
Dalšĺdľuhv oojištění

1. PQJ!ŠTĚNĺoDPoVĚDNosT zA ŠKoDU

1.1 ZáRladni pojištěnĺ
si"onJuä.á pbjiśtcnĺobecné odpovědnosti bez odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku'

PojiŠtěnĺse r,rztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou V souvislosti s předmětem činnosti pojištěného

dle čl. l' odst. 2'

Limit pojĺstnéhoplněnĺ: 10 000 000 Kč
Spoluúčast10 000 Kč

Pokud činnost (některá z činností),na niŽ se vztahuje pojištění sjednané t-outo smlouvou, zahrnuie Vice

ouoiľ, ci podsrůpin (dále jen ,,obory einnosti') - jako napŕ. obory činnosti Žĺvnosti volné, váahuje se pojištění

Ň," ;ä ty obo'ry einnosii riere jśouvýslovně üveoeny ve smlouvě, resp' iejÍch přĺlohách. Nej-sou'li obory

Eĺnnosti ve'smlouvě výsloíně uvđdeny,vztahuje se pojiĺenĺna ty obory činnosti, které má pojištěný

uvedeny v přĺslušnémrejstřĺku, ľegistru nebo jĺnéveřejné evidenci ke dnĺ sjednánĺ pojištěnĺ'

1.2 |územni platnost
Pojištěníse vztahuje na pojistné události, při nichŽ nastane škoda na územíČeskérepubliky'

1.3 Zvláštní smluvnĺujednání ľztahuJicíse k poJištěníodpovědnosti za škodu:

Stĺana 2 (celkem 5)
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Pojištění se nevztahuje na odpovědnostza škodu způsobenou v souvislostĺ s ěinnostĺ(-ľni):
_ projektovánĺ jednoduchých a drobných staveb, jejich změn a odstraňovánĺ

Strana 3 (celkem 5)
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ČlÁHer lll.
Údaie o pojistném

í. Pojistné:

Pojištěnĺ odpovědnosti za škodu - základnĺ

Ročnĺ pojistné

2 měsícti.

Gelkové roční poiistné po úpravě

Poiistné za pojistné obdobĺ

2' Pojistné za pojistné obdobi je splatné vždy:

[J'';!ĺ; roku převodním přÍkazem s připomenutĺm platby na úěet pojistitele'

Ěuneznĺ ústav: Česká spořitelna a's'

Číslo účtu: 22oo38_50050022
Kód banky: 0800
Konstantní symbol: 3558

Variabilnĺ symbol: 8602822912

clÁHer tv'
Hlášenĺ škodných událostĺ

Kooperativa pojiŠťovna' a_s'' Vienna.lnsurance Group

ôĚ-ĺ.iinu u żĺrcłzu l c xr PoD PoRY

Centrální podatelna
Brněnská ô34
664 42 Modřice
Tel: 841 105 105

ŕax. sąl 212602,547 212 561

E-maĺl: podatelna@koop'cz

cuľĺrxv'
Závěrečná ustanovenĺ

Strana 4 (celkem 5)

celkové ročnĺ pojĺstné před úpravou """"":".""""'

ii"onuuu se běżné pojistné s poiistným obdobím í

7 99s Kč

7 999 Kl

7 999 Kč
7 999 Kč

1. Hlášenĺ śkodných událostí'

Vznik škodné události hlásí pojistník bez zbytečného odkladu na příslušném tiskopisu dopisem nebo

f"";ń ;" uvedenou adresu' případně e_mailem:

1. Pojistnĺk pľohlašuje, Źe:

a)věcinebocinnostiuvedenévtétopojistnésmlouvěnejsoupojištěnyprotistejnýmnebezpečĺmu

.l [::ffi1:xť'{*".:"'ľ'':'ů.ö]'!üąffffľJ{íi'1'.11;ii'i:":x"jh1?:::łÍ,",ffiä';ä", 
j"

oovinen v průběhu doby trvánĺ pojištěnĺ b"';;yř"č'";_ho óotl"ou o'náń't všechny případné změny v

ie"nto ĺou;ĺ"ľ.' ^^iirłi+ôl. łlikaiíc'ise siednávaného pojištění a je si

"l 
l pl 

"i 
a p rávd ivě odpověd ěl n a p ĺ se m n é d 

T#.Hi'J*:;ľ3ffi i 

j.x "ffi :,LÍi' ;; ;ň íł v!" 
"r' 

ny
"' ;gä;;ň;nnoiti v'průoe|Y !ľ:nĺ pojištěn

přĺp"o"e změny V těchto Údajĺch'

\6



d) mu byly oznámeny informace v souladu s ustanovením $ 65 a násĺ' zákona č.37/2004 Sb'' o
-'

;"'ńá smlouvě, a dáleżebyl iníormován o rozsahu a ůčeluzpracování jeho osobnĺch Údajů a o

právu přÍstupu k nim v souladu s ustanovením s 11, 't2 a21 zákona č'101/2000 Sb', o ochraně

osobnĺch údajů,
e) byl před uzavĺenímpojistné smlouvy seznámen s pojistnými podmÍnkami pojistitele, které tvoří

nedílnou součást této pojistné smlouvy,

l oeie na vcoomĺ, ze aoiesa bydliště / siola a lontaKy elektronické.kom.unikace uvedené v této pojistné
'

smlouvě budou pouŽity u všách platných pojistných smluv v rámci pojistného vztahu,

g) souhlasĺ se zprácovaním všech'poslýtnuiýón oéobníchúdajůpro zasíláníobchodnĺch a reklamních

sdělení pojistitele
"

n"nĺoxy sluz'eo łtenu ńojišťovacískupĺny Vienna lnsurance Group a Finanční

;ř;piłEäkJspořitelny, á'"., n" uvedené ŕontaktníúdaje, včetně prostředků elektronĺcké

komunikace.

2. Smlouva byla vypracována ve 3 stejnopisech' Pojistník obdrŹi 1stejnopis, pojistitel obdrŻí2 stejnopisy

Za pojistnĺka:

Strana 5 (celkem 5)

\ł


