Obchodní podmínky
SMLOUVA O DÍLO
uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.
(dále jen občanský zákoník)

Aprava vnitřního dvora"
mezi:
Střední škola André Citroéna Boskovice, příspěvková organizace
Sídlo: nám. 9. května 2153/2a, 680 11 Boskovice
IČ: 00056324
Jména osob oprávněných za zadavatele jednat:
ve věcech smluvních RNDr. Kárel Ošlejšek, ředitel školy
ve věcech technických
bankovní spojení:
číslo účtu:
dále jen objednatel - na straně jedné

a

RM TRYMET a.s.
se sídlem Karlovo nám. 290/16, 120 00 Praha 2 - Nové Město
zastoupeným Radovanem Macháčkem, statutárním ředitelem
IČ: 289 53 118
DIČ:CZ28953118
Bankovní spojení:

Ve věceCh smluvních je oprávněn jednat: Radovan Macháček
Ve věcech technických je oprávněn jednat: Radovan Macháček
Společnost je zapsána u Městského soudu v Praze, spisová značka 15513 B
dále jen zhotouitel - na strmě druhé
ue s1'nlou:uě společnějen jako ,,snúur"íú sírany"
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Preambule
Účelem této smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností obou smluvních stran při
provádění díla na podkladě této smlouvy.

I.
Předmět smlouvy
1.1 Zhotovitel byl k realizaci díla vybrán na základě výběrového řízení v souladu s ust. § 31
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen ,,zákon"), na kterou se 'nevztahuje povhirtost provést zadávací řízení dle zákona.

1.2 Předmětem smlouvy je provedení investiční akce s názvem stavby ,,Oprava vnitřníh.o
dvora" (dále jen Aílo").
1.3 Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem a jakosti dle ČI. II této
smlouvy, svýin jménem a na vlashú odpovědnost a otýednatel se zavazuje k zaplacení

ceny.
II.

2.1

2.2

Předmět díla
Smlouvou o dílo se zavazuje zhotovitel k provedení díla specifikovaného dále
v podlnínkádl této smlouvy o dílo a projektovou dokumentací vypracovanou
společností STAPRO - skřipský, s.r.o., sídlem Kpt. Jaroše 2211/37, 680 01 Boskovice, IČ
02001152, odpovědným projektantem
(dále jako
,,projektová dokumentace") a otýednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho
provedení Součástí realizace díla je i záruční servis.
Dílem se rozumí oprava zpevněné plochy viůtřního školního dvoru o výměře cca 615
m2. Předmětem opravy je odstranění stávajícího povrchu, zpěvnění podkladové vrstvy
a položení nové vrstvy asfaltobetonu.

2.3

Součástí díla je rovněž:
· zajištění všech nezbytných průZkumů nutnýCh pro řádné provádění a dokončení díla,
ztýména pak průzkum otýektu před zahájením prací,
· zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického
charakteru k řádnému provedení díla.,
· zdokumentování polohy a stavu všech prvků a rozvodů,
· zajištění průběžné fotodokumentace prováděných prací a její předání na CD při
předání stavby,
· všechny dodávky specifikované v podrobném soupisu stavebních prací, dodávek a
služeb s výkazy výměr, v rozsahu pro provedení stavby,
· zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavbv v listinné podobč v
J
počtu 2 ks i digitální podobě na CD nosiči v počtu 2 ks (výkresová
část bude
zpracována ve formátu *.dwg, textové části budou zpracovány' ve formátu *.doc pro
MS Word, tabulky ve formátu *.xls pro MS Excel),
· veškerá opatření k zajištění bezpečnosti lidí a majetku, požární ochrany a ochrany
životního prostředí zajištění všeCh nezbytných průzkumů nutnýCh pro řádné
provedení a dokončení díla,
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· zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického
charakteru k řádnému provedení díla,
· účast na pravidelných týdenních kontrohúch dnech stavby,
· veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a
majetku,
· likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně
poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech,
· součástí realizace díla budou i úklidové práce v průběhu výstavby% rekonstrukce a
nástavby, opatření pro zabránění šíření prachu a hluku (zástěny),
" zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
· provedení přejímky stavby,
· zajištění všech 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, péče o nepředané otýekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování,
pojištění atd.,
· průvodní technická dokumentace, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a
doklady dle z. č. 91/2016 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a
doplnění některých zákonů, v platném znění, prohlášení o shodě ve dvou
vyhotoveních.
2.4

Dílem se rozumí stavební i technologická část stavby provedená dle projektové
dokumentace. Jde o úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací
a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů nezbytnýdí pro řádné dokončerú
provozuschopného díla, dále provedení všech čůiností souvisejících s dodávkou
stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení
díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečností opatření apod.).

2.5

Součástí díla jsou všeduiy práce a dodávky nezbytné k realizaci veřejné zakázky
specifikované v podrobném soupisu stavebrúdi prací, dodávek a služeb s výkazy
výměr, v rozsahu pro provedení stavby.

2.6

V případě, že některé práce a dodávky, které byly obsahem předané dokumentace,
nebudou reaWováiy (tzv. méněpráce), bude jejich cena z celkové nabídkové ceny
odpočtena ve výši, ve které bude uvedena v položkových rozpočtech zhotovitele.

2.7

Nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové
dokumentaci. Technické standardy použitých materiálů jsou uvedeny v projektové
dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla
nepoužije žádný mateňd, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý. Pokud by tak
zhotovitel učinil je povinen na písemné vyzvání otýednatele provést okamžitě
nápravu. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel
zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci,
je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušnýdi předpisů.

2.8

Zhotovitel potyrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že
jsou mu známy veškeré technické, kvalitativiú a jiné podmínky nezbytné k realizaci
díla a že disponuje takovými kapacitami a odbomými znalostmi, které jsou
k provedení díla nezbytné.
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2.9

Dle zákona č. 320/2001 Sb., o finančrú kontrole, je vybraný zhotovitel osobou povňuiou
spolupůsobit při výkonu finanäú kontroly.

2.10 Předmětem díla je tedy realizace díla ,,na klíč".
2.11 Místem phiěrú veřejné zakázky je Střediú škola André Citroěna Boskovice,
příspěvková organizace, náměstí 9. května 2153/2a, 680 11 Boskovice.
2.12 Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s právními předpisy, s rozhodnutími
a vyjádřeními státní správy a samosprávy, předpisy upravujícínú provádění
stavebních děl, ustanoveními této smlouvy, se svojí nabídkou ze dne 8. 7. 2019, kterou
tvoří také podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výniěr, v
rozsahu pro provedení stavby a se zadávacími podmínkami vyplývajícími ze zadávací
dokumentace zadání této zakázky.
Poznámku: u místě uyznačeném pěti huězdičkami zpracooatel náurhu smlouuy uuede datum suě
nabídk1/.
2.13 Dílo je provedeno řádně v případě úplného, bezvadného provedení všech stavebníCh
a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení
nezbytných pro dokončení provozuschopného díla, dále provedením všech čiimostí
souvisejících s dodávkou stavebních a montážníCh prací a konstrukcí, jejichž provedení
je pro řádné dokončení díla nezbytné, vyklizením staveniště, předáním dokladů o
předepsaných zkouškách a revizích (všechny zkoušky a revize budou provedeny za
účasti zástupce objednatele, který o nich bude informován min. 3 dny předem),
předáním dokumentace skutečného provedení díla v požadované formě a
požadovaném počtu, předáním listiny o záruce za odstranění vad dle této smlouvy a
odstraněním všech vad a nedodělků.
2.14 Veškeré vícepráce, méněpráce a změny díla vyjma případných změn díla oproti
projektové dokumentaci, musí být osobou pověřenou pro jednání ve věcech
technických za otýednatele předem odsouhlaseny. V případě, že z těchto změn bude
vyplývat zvýšení ceny díla, případné snížení ceny díla bude postupováno v souladu
s příSlušnými ustanoveními právních předpisů (zejména se zákonem o zadáváiú
veřejných zakázek).
2.15 Projektová dokumentace definovaná v ČI. 2.1 bude Zhotoviteli předána nejpozději při
protokolárním předání staveništč.. Zhotovitel přijímá projektovou dokumentaci jako
dostatečnou pro realizaci stavby a souhlasí s ní. Zhotovitel prohlašuje a potvTzuje, že
se s výše uvedenými- dokumenty vymezujícími dílo v plnéin rozsahu seznámil a že
jsou mu známy technické, kvalitativní, kvantitativní i jiné podmínky nezbytné k
realizaci díla a disponuje takovými odbomými znalostmi, zkušenostmi a kapacitami,
které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel se zavazuje v případě, že by v rámci
realizace stavby 'jistil vady a nedostatky projektové dokumentace, které by měly vliv
na předmět nebo cenu díla, upozornit oty'ednatele bez zbytečného odkladu na tyto
vady či. nedostatky a ve lhůtě tří dnů od upozornění předat oljednateli seznam těchto
nedostatků včetně návrhů na jgich odstranění a včetně vymezení dopadu na předmět
a cenu díla.
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III.

3.1
3.2

Doba plnění
Zhotovitel zahájí stavební práce na díle neprodleně po protokolárním předání
STAVENIŠTĚ, nejpozději však do 5 dnů.
Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit do 31. 8. 2019. Termín pro dokončení díla bez vad
a nedodělku je stanoven na 14. 9. 2019.
Pokud zhotovitel nedodrží výše uvedený temún, podléhá toto nedodržení smluvní
pokutě v souladu s článkem XI. této smlouvy.

3.3

Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností není zhotovitel
v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi sinluvními stranami k jiné dohodě,
prodlužuje se termín dokončení díla o dobu shodnou s prodlením objednatele v plnění
je.ho součinnosti.

3.4

Zhotovitel je povinen předat dílo otýednateli v termínu Sjednaném dle smlouvy.

3.5

Zhotovitel je oprávněn předat dílo objednateli i před sjednaným temúnem předání a
převzetí díla.

3.6

Zhotovitel je povinen předat dokumentaci skutečného provedení díla. Realizační
projektovou dokumentaci včetně jejích případných změn je zhotovitel povinen předat
objednateli v listinné podobě v počtu 2 ks a v digitální podobě v počtu 2 ks.

4.1

IV.
Cena díla
Cena díla byla stallovella dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele.
Cena díla činí:

Celková cena celkem

Cena bez DPH v KČ

výše DPH v KČ

Cena s DPH v KČ

1 314 940,99

276 138

1 591 079

4.2

Cena je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu platnosti smlouvy a zahmuje
veškerá plnění potřebná pro dosažení účelu této smlouvy, aniž by bylo potřebné, aby
veškerá taková plnění byla výslovně uvedena v této smlouvě. Cena byla dohodnuta se
započtením veškerých nákladů, rizik a zisku Zhotovitele .nutných k úplné a řádné
realizaci díla a s přihlédnutím k předpokládaným cenovým vlivům v čase phiění. Cenu
je možné překročit v případě zákonné změny, např. zvýšení sazby DPH. V takovém
případě bude cena díla opravena podle sazeb DPH platných v době vzniku
zdanitehiého plnění.

4.3

Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu
s platnými právrúini předpisy.

l'břemá zakázka - »Oprava mithúho &ora"
Stránka 5

l

4.4

V případě víceprací a méně prací bude otýednatel postupovat v souladu se zák. č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve mění pozdějších předpisů.
4.4.1 Zhotovitel ocení veškeré činnosti v položkovém rozpočtu dle jednotkových
cen použitých v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy.
Tam, kde nelze použít popsaný způsob ocenění, bude ocenění provedeno
individuáhú kalkulací zhotovitele s přihlédnutím k položkám katalogů
směrných cen v aktuálrúm znění, vydaných RTS, a. s. Tyto kalkulace budou
odsouhlaseny otýednatelem.
4.4.2 Zhotovitel na základě odsouhlaseného ocenění činností vyhotoví písemný
návrh dodatku k této smlouvě. Objednatel návrh dodatku odsouhlasí nebo
vznese připomínky do 14 pracovních dnů od doručení návrhu.
4.4.3 Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím
realizované, byly předmětem díla a jsou v ceně zahrnuty.

4.6

Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou oHednatelen1
vyžadovány" (méněpráce) a tedy nebudou provedeny.

5.1

V.
Platební podmínky
Objednatel neposkytuje zálohy.

5.2

Veškeré práce a dodávky budou fakturovány po skončení kalendářního měsíce,
nejpozději do 10. dne následujícího měsíce, a to tak, že zhotovitel předloží otjednateli a
technickému dozoru objednatele po skončení kalendářního měsíce soupis provedených
prací a dodávek v daném kalendářním měsíci oceněný podle položkového rozpočtu
(nedílné součásti nabídky zhotovitele - zhotovitele). Objednatel a teChnický dozor
objedl1atele mají lhůtu 5 pracovníCh dnů k posouzení správnosti soupisu. Bez
zbytečného odkladu po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek podepíší
Zhotovitel, objednatel a technický dozor otýednatele zjišťovací protokol, který bude pro
zhotovitele dokladem o provedení prad v příslušném kalendářním měsíci a který bude
podkladem pro vystavení faktury zhotovitele, jejíž nedílnou součástí musí být soupis
provedených prací a dodávek. Bez tohoto soupisu nebude objednatel povinen fakturu
uhradit.

5.3

Objednatel je oprávněn pozastavit 10% z celkové ceny díla bez DPH do doby
odstranění vad a nedodělků zapsaných v protokolu o předání a převzetí, á1a bez vad a
nedodělků. Objednatel je povinen uvolnit pozastávku do 30ti dnů od předání díla bez
vad a nedodělků.

5.4

Faktura musí obsahovat náležitosti vyžadované pro daňový doklad dle platných
právních předpisů, zejména musí obsahovat:
-

číslo faktury,
název projektu,
označení Zhotovitele a Objednatele,
účtovanou částku,
datum vystavení a datum splatnosti,
razítko a podpis osobv oprávněné vydat fakturu,
všechny ostatní podrobnosti, které je třeba povinně uvést v daňovém dokladu v
souladu s platnými zákony,
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-

konkréhú soupis prací, na základě kterých se fakturuje a zjišťovací protokol,
bankoviú údaje Zhotovitele, na něž má být phiěno.

5.5

V případě, že otýednatel zjistí vady či nesprávnosti v soupisu provedených prací a
dodávek, vrátí bez zbytečného odkladu soupis zhotoviteli, přičemž uvede, v čem
spatřuje vady a nesprávnosti soupisu. Zhotovitel je v tomto případě povinen předložit
otjednateli opravený soupis, ,přičemž otjednateli běží vždy znovu lhůta 5 pracovních
dnů k posouzení správnosti opraveného soupisu. Nedojde-li mezi oběma stranami k
dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek je
Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu.
Pokud by faktura zhotovitele i přes to obsahovala i práce a dodávky, které nebyly
otjednatelem odsouhlaseny, je otýednatel oprávněn fakturu jako neoprávn&iou vrátit
dle odstavce 5.7 této smlouvy o dílo, popř. je otýednatel oprávněn uhradit pouze tu
část faktury, se kterou souhlasí.

5.6

Splatnost faktu'y je stanovella dohodou sInluvních stran do 30-ti dnů od doručení
faktury objednateli. Dnem úhrady se rozumí den odepsání fakturované částky z účtu
otjednatele.

5.7

Objednatel je oprávněn do 10 dnů od doručení vrátit zhotoviteli faktum, která
neobsahuje některou náležitost, nebo má jiné závady v obsahu. Ve vráceném dokladu
musí vyz11ačit důvod vrácení. Nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení
opravené faktu'y otýednateh.

5.8

Při poskytnutí prací použije plátce režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu §92e
zákona č. 235/2004 Sb.

6.1

VI.
Staveniště
Prostor staveniště je vymezen zadánhn stavby. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro
realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.

6.2

Staveniště bude zhotoviteli předáno do 5 dnů ode dne účinnosti smlouvy, pokud se
sInluv11í strany písenuiě nedohodnou jinak O předání a převzetí staveniště bude
vypracován písemný zápis. Vytyčení obvodu staveniště v souladu s projektovou
dokumentací zajistí zhotovitel jako součást díla.

6.3

Zhotovitel se zavazuje, udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek
a čistotu, odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s příslušnými předpisy.

6.4

Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně
způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

6.5

Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou
kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi.

6.6

Zhotovitel nebude bez písemného soulilasu používat zařízení otýednatele a naopak.
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6.7

V případě pracovního úrazu zaměstnance zhotovitele či podzhotovitele vyšetří a sepíše
záznam o pracovním úrazu příslušný zaměstnanec zhotovitele a seznámí
bezpečnoshúho technika objednatele s výsledky šetření.

6.8

Porušování předpisů bezpečnosti práce a techiúckých zařízení a bezpečnosti provozu
na pozemiúch komimikacích se považuje za neplnění povinností Zhotovitele podle
smlouvy o dílo.

6.9

Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 14 kalendáhúch dnů od
protokolárního předání a převzetí díla, případně jednotlivé části staveniště. Při
nedodržerú tohoto termínu je objednatel oprávněn vyklidit a vyčistit staveniště sám
nebo za pomoci třetí osoby a Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli veškeré
náklady a škody, které mu tím vznikly, přičemž bere na vědomí, že výše těchto
nákladů a škod může být vyšší, než by byly náklady, které by za tím účelem vynaložil
zhotovitel.

6.10 Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele s dostatečným předstihem o pohybu
jiných osob než zaměstnanců otýednatele na staveništi a objedizatel je oprávněn tento
pohyb omezit nebo vyloučit. Toto ustanovení se vztahuje na všechny pracovníky
případných poddodavatelů a jejich zaměstnanců a na všechny ostatní fyzické osoby,
jejichž pohyb na staveništi Zhotovitel vyžaduje.

7.1

VII.
Provádění díla
Ode dne převzetí staveniště je Zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu se zák.
č. 225/2017 Sb., o úzenuúm plánování a stavebním řádu (stavební zákon), s vyhláškou.
Ministerstva pro mistrů rozvoj č. 405/2017 Sb., o dokumentaci staveb a zapisovat do
něho veškeré skuteáiosti rozhodné pro plnění této smlouvy.

7.2

Stavební deník bude veden v originále se 3 průpisy, musí být přístupný pro zástupce
otýednatele případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat, a to
každý den minimáhiě v době od 07:00 hodin do 16:00 hodin.

7.3

Kopii zápisů je zhotovitel povinen předat objednateli nejméně lx měsíčně, pokud se
strany nedohodnou jinak.

7.4

První kopii obdrží &jednate1, druhou kopii osoba vykonávající funkci teChnického
dozoru objednatele a třetí obdrží zhotovitel. Otýednatel obdrží originál stavebního
deníku po předáiú díla.

7.5

Povinnost vést stavebrú deník končí předáiúm stavby. V případě výskytu vad nebo
nedodělků, končí povinnost vést stavební deník až dnem jgia úplného odstranění
nebo sphiění.

7.6

Povhinost archivovat stavební deník po dobu nejméně 10 let má otjednatel.

7.7

Do deníku bude zhotovitel každý den zapisovat všechny skutečnosti, rozhodující pro
plnění smlouvy časového postupu prací a jejich jakosti, odchylky od projektové
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dokumentace včetně jejich zdůvodnění a stanoviska autora zadávacího projektu ke
změnám.
7.8

Právo provádět zápisy ve stavebním deníku mají pouze zmocněnci zhotovitele
a otýednatele uvedení ve smlouvě o dílo, zástupci autorského dozoru a stáhúho
stavebního dohledu.

7.9

Zhotovitel je povinen do deseti kalendáhúch dnů po předání stavby, a v případě, že
otjednatel zjistí vady a nedodělky, při předání opravených stavebních vad a
nedodělků vytknutých při předání stavby, předat otýednateli originál stavebního
deníku.

7.10 Pověřeným správcem stavby za otýednatele, odpovědným za výkon stavebního
dozoru, je
(dále TD). Otýednatel upozorňuje, že technický dozor nesmí
vykonávat zhotovitel ani osoba s ním propojená. TD objednatele je oprávněn
kontrolovat dodržování projektu, technickýCh norem, smluvních podmínek a práviúch
předpisů a rozhodnutí státní správy. O výsledcích kontrol provádí zápis do stavebního
deníku. Na nedostatky zgištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně
písemně upozornit (např. zápisem do stavebního deníku) a stanovit zhotoviteli lhůtu
pro odstranění vzniklých závad. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá
potřebná opatření k odstranění vytknutýCh závad. V případě, že Zhotovitel vytknuté
vady ve sjednaném termínu neodstraní použije otýedl1ate1 sankčiú opatření uvedené
V čI. 11.6.

7.11 Případné změny stavby oproti sChválené projektové dokumentaci musí být do 3
pracovních dnů písemně odsouhlaseny TD oljgedllatele.
7.12 Zhotovitel je povinen předávat TD oHed11atele äišťovací protokoly, faktury a případné
soupisy dodatečných stavebních prací a méněprací i v elektronické podobě ve
formátech použitých u jednotlivých výkazů v nabídce.
7.13 Zhotovitel zajistí odvoz a uložení přebytečného výkopku, stavební suti a hmot na
skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. (zákon
o odpadech). Zhotovitel povede průběžnou evidenci odpadů vzniklých při stavební
činnosti. K předání stavby zhotovitel předloží doklady o nezávadném zneškodňování
vzniklých odpadů včetně stanoviska příslušného orgánu.
7.14 Kontrolní dny organizuje otýednatel a budou svolávány lx za týden. Qpatřerú
dohodnutá při tedniických a kontrolních dneCh a zachycena v zápisech nebo
záznamech z těchto jednání jsou pro smluvní strany závazná a musí být v souladu
s touto smlouvou. Jinak podléhají schválení smluviúch nebo statutárních zástupců.
Kípadný nesouhlas se zněním zápisu nebo záznamu musí být uplatněn písemně do 3
dnů po obdržení zápisu.
7.15 TD otýednatele je oprávněn dát Zhotoviteli pokyn k dočasnému zastavení provádění
díla. Pokud se nejediú o pokyn k zastavení provádění díla z viny zhotovitele, má
Zhotovitel právo na úhradu nákladů vzniklých tírnto dočasným zastavením provádění
díla a pokud nedgde k jiné dohodě, pak platí, že má Zhotovitel právo na změnu
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termínu dokončení stavby o dobu shodnou s dobou, po kterou bylo provádění díla TD
otýednatele dočasně zastaveno.
7.16 Zhotovitel vyzve oljednatele prokazatelně nejméně 3 pracovní dny předem
k prověření kvality prací, které budou dalším postupem prací zakryty. V případě, že se
na tuto výzvu objednatel bez závažného důvodu nedostaví, může zhotovitel
pokračovat v provádění díla, po předdiozíin písemném upozornění objednatele.
7.17 V případě, že zhotovitel k takovému prověření kvality otjednatele nepozve, má tento
právo žádat odkrytí zakrytých částí stavby na náklady zhotovitele, kte'ý je povinen
tyto práce provést.
7.18 zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bráiúcí řádnému provádění díla,
je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit olýednateli a navrhnout další postup.
7.19 Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost
realizace vyžadovaných prací, v případě, že tak neučiní, nese jako odborná firma
veškeré náklady spojené s následným odstraněním vady díla.
7.20 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám
v důsledku opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona,
technických či jiných norem případně této smlouvy, je zhotovitel povinen nejpozději
do 14 dnů od oznámeiú rozsahu a charakteru škod tuto škodu odstranit a neníji to
možné, škodu finančně nahradit.
7.21 Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V
tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako bv dílo
prováděl sám.
7.22 Zhotovitel není oprávněn při stavbě používat jiné podzhotovitele (poddodavatele), než
byli uvedeni v nabídce. Seznam poddodavatelů je přílohou této smlouvy. Změna
podzhotovitelů uvedených v nabídce, musí být předem písemně odsouhlasena
otjednatelem. Nedodržení toho postupu se považuje za podstatné porušení této
smlouvy o dílo, čímž vzniká otjednateli právo na odstoupení od této smlouvy o dílo.
7.23 Změny poddodavatelů podílejících se na veřejné zakázce oproti osobám, s jejich"
pomocí prokazoval splnění kvalifikace v zadávacím řízení, je zhotovitel povinen
písemně předem oznámit otýednateli; otýednalel s uvedenou změnou vysloví svůj
souhlas, pokud bude nový poddodavatel splňovat kvalifikaci alespoň v takovém
rozsahu, v jakém splňovat poddodavatel původů; V případě, že zhotovitel poruší tyto
povinnosti, má oHednatel právo mu uložit smluviú pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé
takové porušení.
7.24 Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splněrú
všech povinllostí vyplývajících Zhotoviteli z této sInlouvy o dílo.
7.25 Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé musí poskytnout otýednateli veškeré doklady
související s realizací projektu a plněnirn monitorovacích ukazatelů, které si vyžádají
kontrohú orgány, a splnit další povinnosti vyplývající z této smlouvy.
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7.26 Zhotovitel musí dodržet podmínky specifikované ve vydaných vyjádřeních orgánů
státní správy a správců irlženýrských sítí.
7.27 Zhotovitel zajistí atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků k předání
stavby dle zákona č. 91/2016 Sb., o technických požadavcích na výrobky. Atesty od
použitých materiálů a výrobků bude zhotovitel dokládat zástupci otýednatele
v průběhu stavby, vždy před jeýich zabudováiúm. O tomto bude veden záznani ve
stavebním deníku.

7.28 Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit obj"ednate1i nebo technickému
dozoru ol?jednatele k odsouhlasení plán kontrol a Zkoušek. Obj"eäwte1 je oprávněn
kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního plánu a v
případě odchylky postupu objednatele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou
nápravu a v případě vážného porušení povinností zhotovitele proti kontrohúmu a
zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací. Plán kontrol a zkoušek by měl vycházet
z realizační dokumentace, ČSN, TKP Povhiností zhotovitele je zvát zástupce TD na
přejímky všech stavebních konstrukcí před jejich případným zakrytím. Souhrnné
vyhodl1ocení plánu zkoušek a kontrol je zhotovitel povinen předat oljednateli při
předání díla.
7.29 Zhotovitel zajistí zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně vlastního napojení na
přívod el. energie, inženýrské sítě, ostrahu stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti
práce, ochrany životního prostředí a zajištění požární asistence a následného dozoru
po skončení prací s otevřeným ohněm (svařování, řezáíú, pájení, lepení apod.) včetně
protokolu o provedení prací s otevřel1ýn1 ohněm. Veškeré práce budou probíhat tak,
aby nebyli omezeni žáci školy, a proto součástí realizace díla budou i úklidové práce v
průběhu výstavby, rekonstrukce a nástavby, opatření pro zabránění šíření praChu a
hluku (zástěny).
7.30 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je oprávněn v souladu s platnou legislativou
nebo i nad její rámec určit pro realizaci díla koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci na staveništi (dále je koordinátor BOZP). Otýednatel oznámí jméno
koordinátora BOZP písemně zhotoviteli a předá nejpozději při předání staveniště.
7.31 Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZI?, pokud byl oSednatelem
určen, plnou součinnost ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. a jeho prováděcích
předpisů. Zejména se jedná o:
·
·

umožnění pohybu po staveništi koordinátorovi BOZP,
dodržování pokynů koordinátora BOZP na poli bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
a zajištění jejich dodržování všemi zaměstnanci zhotovitele a s1nluvlúmi
poddodavateli,

·

přizpůsobeíú organizace výstavby, technologických a pracoviúch postupů
požadavkům na poli bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pokud k tomu byl
koordinátorem BOZP vyzván,

·
·

řízení se plánem BOZP, pokud byl Zhotoviteli předložell,
včasné a řádné iriformovárú koordinátora BOZP o harmonogramu a organizaci
stavebních prací a jeho zíněnách,
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·

včasné a řádné seznámení koordinátora BOZP s technologickými a pracoviúmi
postupy, které budou při realizaci díla použity a o jejich změnách během realizace díla,

·

včasné a řádné irlforlnová1ú koordinátora BOZP o počtu pracovníků, poddodavatelích
a jejich pracovnících, kteří se budou na Zhotovení díla podílet a o změnách těchto
pracovníků,

·

řádné a v dostatečném předstihu poskytnuté informování koordinátora BOZP
o zahájení prací a činností vystavujících fyzikou osobu zvýšenému ohrožení života
nebo poškození zdraví podle zákona č. 309/2006 Sb. a jeho provádějících předpisů,
pokud tyto práce nebyly součástí zadávací dokumentace a plánu BOZP.

7.32 Zhotovitel prohlašuje, že v případě, kdy před započetím realizace stavby nastanou
podllúriky dle § 15 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZI? a
nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimáhúch požadavcích na BOZP na
staveništích zajistí před zahájením prací, zpracování plánu BOZI?, za jehož správnost a
dodržování přejímá plnou zodpovědnost. Plán BOZP bude před zahájením prací
předložen oHednateli a po celou dobu stavby bude přístupný na staveništi a zhotovitel
je povinen se jím řídit.

8.1

VIII.
Převzetí díla
Řádným provedením díla se rozumí předání a převzetí bezvadného díla v souladu
s touto smlouvou.

8.2

Po dokončení díla písemně nejpozději 5 pracovních dnů předem vyzve zhotovitel
objednatele k předání a převzetí ukončeného díla. Přejímací řízení bude ukončello do
tří pracoviúch dnů ode dne zahájení přejímacího řízení

8.3

K zahájení přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit:

·

stavební deník,
atesty použitých materiálů,
doklady o likvidaci odpadů.

0
0

8.4

Dokumentaci skutečného provedení díla se zakreslerúm všech změn podle skutečného
stavu provedených prací bude objednateli předložena nejpozději do 14 dnů od předání
dokončeného díla bez vad a nedodělků.

8.5

Dokumentace skutečného provedení díla. - bude provedena podle následujících zásad:

·

do projektu pro provedení stavby všech stavebních otýektů budou zřetelně vyznačeny
všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla,

·

ty části projektu pro provedení stavby, u kterýCh nedošlo k žádným změnám, budou
označeny nápisem ,,beze změn",

·

každý výkres dokumentace o skutečném provedení stavby bude opatřen jménem
a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele,

·

u výkresů obsahujícíCh změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen
idoklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou
objednatele a její souhlasné stanovisko.
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8.6

O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol, ve kterém mimo jiné budou
uvedeny případné vady a nedodělky a lhůty pro odstranění, datum vyklizení
staveniště apod. Řízení o předání a převzetí dokončeného díla je řádně ukončeno až
potvrzením tohoto předávacího protokolu oběma smluvními stranami a ostahúmi
účastníky řízení o předání a převzetí zhotoveného díla.

8.7

V případě, že budou zjištěny vady díla v rámci .předávacího řízení, je zhotovitel
povinen je odstranit nejpozději do 14. 9. 2019. Vytyčení obvodu staveniště v souladu s
projektovou dokumentací zajistí Zhotovitel jako součást díla.

9.1

IX.
Záruční podmínky
Zhotovitel poskytuje záruku v délce 60 měsíců na stavební část. Záručiú lhůta začíná
plynout ode dne řádného předání a převzetí díla. V případě, že dílo bude předáváno
po částech, začíná plynout výše uvedená záruka na každou takto předanou část ode
dne jejího předání a převzetí.

9.2

Dílo má vady, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě
o dílo, příSlušným ČSN, TKP nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla.

9.3

Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání nebo které se vyskyúy
v záruční době. Za vady díla, které se projevily po záruäú době, odpovídá zhotovitel
v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností zhotovitele. Zhotovitel
neodpovídá za vady způsobené nesprávným provozováiúm díla, jeho poškozením
živelnou událostí nebo třetí osobou.

9.4

Otýednatel je povinen äištěrlé vady písemně reklämovät u Zhotovitele, a to do
14 pracovních dnů ode dne, kdy tuto vadu Qisti1. V reklamaci otged11atel uvede popis
vady, jak se projevuje, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje
finanční náhradu.

9.5

Jestliže zhotovitel neodstraní vadu do 14 dnů je objednatel oprávněn na náklady
zhotovitele vadu odstranit sám nebo za pomocí třetí osoby.

9.6

Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstraněiú vady.

9.7

Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 10 dnů ode dne doručení
písemného oznámení o vadě, pokud se sInluvní strany nedohodnou jinak. V případě
havárie započne zhotovitel s odstraněním vady bez zbytečného prodlení, tj. téměř
okamžitě od jejího oznámeiú, pokud se strany nedohodnou jinak Zhotovitel odstraní
reklamované vady v technologicky ngkratšÍIn termínu, nejdéle však do termínu
dohodnutém s oljednatelem. Otýednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění
vady.

9.8

Oznámení o ukončení opravy vady a předání provedené opravy otýednateli provede
zhotovitel protokolárně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel novou záruku ve
stejné délce jako je uvedena v ČI. 9.1 této smlouvy, která počíná běžet dnem předání a
převzetí opravy potvrzením předávacího protokolu oběma sInluvnínú stranami a
ostatními účastníky řízení o předání a převzetí opravy.
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X.
Odpovědnost za škodu
10.1 Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do
okamžiku předání a převzetí díla. V případě, že bude dílo předáváno po částech, nese
zhotovitel v plném rozsahu nebezpečí škody na každé části díla, která bude takto
předávána, až do okamžiku jejího předání a převzetí

10.2 Na o1j"ednatele přeChází nebezpečí škody na realizova11ém díle předálúln a převzetím
díla. V případě, že dílo bude předáváno po částeCh, přechází nebezpečí škody na každé
realizované části díla, která bude takto předávána, na objednatele jejím předá1úlll a
převzetím.

10.4 Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných,
toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
10.5 Zhotovitel je povinen nahradit otjednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci
díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle
této smlouvy.

10.6 Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které otjednateli nebo třetím osobám způsobil
při provádění díla porušením svých právních povinností
10.7 Zhotovitel se zavazuje uhradit oHednateli veškeré finanční částky, které na objednateli
upiahúla jakákoliv třetí osoba za zhotovitelem způsobené porušení právních
povinností.

XI.

Sankce
11.1 V případě nedodržení dokončení kompletrúho díla je Zhotovitel povinen zaplatit
obj'ednateli smluviú pokutu ve výší 0,05% z celkové ceny díla bez DPH za každý i
započatý den prodlení
11.4 Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržerú termínu vyklizení a vyčištění
staveniště zaplatí obj"ednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i jen započatTf
den prodlení.
11.5 Pokud Zhotovitel:
"
nebude vést řádně stavební deník, nebude řádně provádět zápisy, stavební deník
nebude k dispozici přímo na stavbě, nebo pokud bude jinak porušovat povňznosti
vztahující se k vedení stavebního deníku;
"
·
·

nezajistí řádnou účast najednáíú kontrolního dne, statutárního kontrolního drie nebo
jiné schůzky na stavbě;
nedodrží sjedllaný postup ohledně zakrývaných nebo zrlepřístupňova11ýd1 prací a
umožněiú jejich kontroly;
nebude provádět podle postupu prací průběžně sběr přgímkových podkladů a
zpracování podkladů k dokumentaci skutečného provedení díla a předkládat je ke
kontrole TDI;
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uhradí otýednateli sInluv11í pokutu za každý jednotlivý případ ve výši 1.000,- KČ.
Pokud však porušování těchto poviruiostí zhotovitele bude opakované a zhotovitel
neäedrlá nápravu ani k písemné výzvě objednatele, pokládá se to za podstatné
porušeiú smlouvy.
11.6 Pokud zhotovitel neodstraní vady, rledodělky a drobné nedostatky 'jištěné při
odevzdání díla v dohodnutých termínech, uhraĹlí zhotovitel objednateli za každý den
prodlení a každou neodstraněnou vadu, nedodělek nebo drobný nedostatek smluvní
pokutu ve výši 1..000,- kč.
11.7 Pokud zhotovitel nezajistí vedení a řízení stavby dle zákona č. 183/2006 Sb., o
úzennúm plánování a stavebním řádu autorizovanou osobou dle zákona č. 360/1992
Sb., o výkonu povoláiú autorizovaných arChitektů a o výkonu povolání
autorizovaných inženýrů a teChniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších
předpisů pro obor ,,Dopravní stavby", uhradí zhotovitel otýednateli za každý den
realizace stavby bez vedení a řízení stavby autorizovanou osobou smluvní pokutu ve
výši 1.000,- kč.
11.8 Pokud zhotovitel neodstraní řádně a včas vytčené záručíú vady díla nebo nenastoupí
včas k jejich odstranění, uhradí Zhotovitel otjednateli za každý den prodlení a každou
neodstraněnou vadu, nedodělek nebo drobný nedostatek smluviú pokutu ve výši
1.000,-Kč.
11.10 Smluviú pokuty budou otýednatelem vyúčtovál1y fakturou neprodleně po jejich
uplatnění se splatností 30 dnů od vystavení faktu'y. Otýednatel má právo jednostranně
započíst vlastní pohledávku z titulu smluvní pokuty i vůči nesplatným vzájemným
pohledávkám zhotovitele.
11.11 Zaplacerúin jakékoliv smluvní pokuty není ani zčásti dotčen nárok otýednatele na
náhradu škody způsobené porušením povňmosti zajištěné smluvní pokutou arii
povimiost zhotovitele zajištěná smluvní pokutou.
11.12 Pro případ prodlení obg'ednatele s placerům splatných peněžitých závaZků vůči
Zhotoviteli se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05 % denně z dlužné částky.
11.13 Sankčiú ujednání obsažená v jiných ustmioveních smlouvy jsou nedotčena.

XII.
Odstoupení od smlouvy
12.1 Za podstatné porušení smlouvy, při kterém je druhá strana oprávněna odstoupit od
smlouvy dle § 2002 občanského zákoníku, se považuje zejména:

·

vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu
otjednatele vady neodstraní ve stanovené lhůtě,

·

prodlení otýednatele s předáním staveniště či jiných podstatných dokladů pro plnění
smlouvy o více než 30 dnů,
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·

úpadek objednatele nebo zhotovitele ve smyslu zák. č. 64/2017 Sb., insolvenčrúho
zákona,

·

porušování předpisů bezpečnosti práce a techl1ickýdl zařízení

12.2 Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení
druhé straně snílouvy, pokud se účashúci nedohodnou jinak

XIII.
pojištění díla
Zhotovitel je povinen sjednat a po celou dobu trvání jeho závazků dle smlouvy udržovat
následující pojištění:
13.1. pojištění zhotovitele
13.1.1 Zhotovitel se zavazuje mít uzavřeno ve prospěch otýednatele pojištění odpovědnosti
za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě, přičemž výše pojistné částky bude činit
minimálně 1,6 mil. KČ. Zhotovitel je povinen prokázat uzavření pojištění objednateli
při podpisu smlouvy a doložit ji jako nedílnou součást smlouvy o dílo.
13.1.2 Zhotovitel se zavazuje uzavřít ve prospěch otýednatele pojištění stavebně inontážrúch
rizik na budovy, které jsou předmětem díla, přičernž výše pojistné částky bude rovna
celkové hodnotě díla. Toto pojištění zahrnuje zejména pojistná nebezpečí provozní
(pády částí díla nebo předmětů montážní výstroje, škody při maiúpulaci s břemeny,
zřícení montážních lešení, stožárů, jeřábů a stavebních strojů, poškození nedbalostí a
nešikovností pracovníků atd.). Zhotovitel je povinen prokázat uzavření pojištění
oHedrlateli nejpozdgi při podpisu smlouvy a toto pojištění udržovat po celou dobu
realizace díla v platnosti.
13.1.3 Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel.
Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událosíí zhotoviteli
veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.
13.1.4 Náklady na veškeré pojištění nese zhotovitel a iná je zahrnuty ve sjednané ceně.
13.1.5 Zhotovitel se zavazuje předložit otjednateli pojistné smlouvy dle odst. 13.1.1 a 13.1.2
této smlouvy. Nebude-li tyto pojištění platné po celou dobu realizace stavby, jedná se o
podstatné porušení smlouvy o dílo, objednatel má tak právo na odstoupení od
smlouvy o dílo.

XIV.
Závěrečná ustanovení
14.1 Veškerá jednání o stavbě a na stavbě s otjednatelem či státními orgány budou probíhat
v českém jazyce. Veškeré doklady o stavbě, použitých materiálech a konstrukcích
předávané objednateli budou v českém jazyce.
14.2 Oty'ednatel si vyhrazuje právo zredukovat předmět díla, na základě písemného
dodatku ke smlouvě v případě dohody obou stran.
14.3 Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky, podepsanými oběma sinluvními
stranami.
14.4 Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvrúch stran.
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14.5 Smlouva je uzavřena podpisem zástupců obou sm1uvitích stran na jednom písemném
smluvním dokummtu opatřeném doložkou o sChválení v příslušném orgánu
otýednatele (okanižikem, kdy písemné vyhotovení smlouvy podepsané zástupcem
jedné srnluviú strany, podepíše zástupce druhé smluvní strany) a je účiimá dnem
uveřejnění smlouvy prostřednictvím Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.
Smluvní strany se dohodly, že registraci smlouvy podle zákona č. 340/2015 Sb.
Gzákon o registru smluv") zabezpečí otjednateL
14.6 Pro případ zániku závazku před řád11ý1n ukončením díla je zhotovitel povinen ihned
předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla
a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli cenu
věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve
ktéré upraví vzájemná práva a povinnosti.
14.7 Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povimiosti
vyplývající z této smlouvy třetí osobě.
14.8 PřípadiU neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost
ostatníCh ustanovení. Pro případ, že se kterékoliv ustanoveiú této smlouvy stane
neúčinným nebo neplatným, se smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu
nahradit takové ustanovení novým.
14.9 V případě, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo jgí převzetí
znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena okamžikem dodání do právní sféry
adresáta.
14.10 Smlouva se řídí českým právním řádem.

14.11 Obě strany se dohodly, že pro neupravené vztahy plynoucí z této smlouvy platí
příslušná ustanovení občanského zákoníku, v případě, že nejsou, příslušná ustanovení
občanského zákoníku.
14.12 Osoby podepisující tuto smlouvu svýin podpisem stvrzují platnost svého oprávnění
jednat za smluvní stranu.
14.13 Ujednává se, že případné spory vzniklé z této smlouvy budou účastníci řešit
především vzájemnou dohodou. Pro řízení o případných spomýdi nárocích se
ujednává příslušnost obecních soudů. Rozhodnýni právem je právo České republiky.
14.14 Pro výklad této smlouvy je rovněž závazné znění zadávacích podmínek k veřejné
zakázce, na základě které je plnění dle této smlouvy realizováno. V případě rozporu
této smlouvy se zadávacími podmínkami má přednost znění zadávacích podmínek
s tím, že pokud stanoví zadávací podmínky či tato smlouva rozdílný rozsah
požadavků na Zhotovitele, je pro plnění Zhotovitele určující součet těChto povinností
(požadavků), tj. jak povinnosti vyplý"ající ze zadávacích podinínek, tak i z této
smlouvy.
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14.15 Všechny písenniosti, výzvy, sdělení, podněty, pozváiíky apod. předávané dle této
smlouvy Zhotovitelem objednateli, bude zhotovitel objednateli předávat cestou
pověřené osoby ve věcech teChnických.
14.16 Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na
smluv1údl stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku,
mobilizaci, povstání, živehú pohromy apod.
14.17 Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným
v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá
druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době pLnění. Pokud
nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo
odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení
omániení.
14.18 Obě strany smlouvy prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že
byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.
14.19 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost
oIiginálu a každá smluvní strana obdrží dva.
14.20 Nedílnou součástí této smlouvy jsou pňlohy:
1 - oceněný podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výmě'
2 - časový harmonogram výstavby
3 - kopie smlouvy o pojištění odpovědnosti zhotovitele za škod.u způsobenou tře
V Boskovicích dne
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Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
Stavba:

000279

Zadavatel

Oprava vnitřního dvora, parč. č. 1945/1, k.ú. Boskovice

Střední škofa André Citroěna Boskovice, příspěvková

IČO: 00056324

náměstí 9. května 2153/2a

DIČ: CZ00056324

oraanizace
68001

Zhotovitel:

Boskovice

RM TRYMET a.s.

IČO: 28953118

Karlovo nám. 290/16

DIČ: CZ28953118

120 00

Vypracoval:

Praha 2 - Nové Město

Rozpis ceny

Celkem

HSV

1 271 904,99

PSV

3 036,00

MON

0,00

vedlejší náklady

17 000,00

Ostatní náklady

23 000,00

Celkem

1 314 940,99

Rekapitulace daní
Základ pro sníženou DPH

15

%

0,00 CZK

Snížená DPH

15

%

0,00 CZK

základ pro základni DPH

21

%

1 314 940,99 CZK

Základní DPH

21

%

276 138,00 CZK

Zaokrouhlení

0,01 CZK

Cena celkem s DPH

1 591 079,00 czk

dne
RM

Karlo

Za zh

Rekapitulace dílčích částí
Číslo

2!1

YMET a.s.

290/16, Nové Město

OOO¢"""

dič: cz28953118

za

V

Název
Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Základ pro sníženou
dph

Základ pro základni
dph

DPH celkem

Cena celkem
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%

00

Ostatní a vedlejší náklady

O

40 000

8 400

48 400

3

vědkjší a ostatní náklady

O

40 000

8 400

48 400

3

o

o

o

Stavební objekt
01

Vnitřní dvůr

O

1 274 941

267 738

1 542 679

97

01

Oprava vnitřního dvora

O

1 274 941

267 738

1 542 679

97

O

1 314 941

276 138

1 591 079

100

Celkem za stavbu

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
Preambule
Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou
zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena
dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení
předložených cenových nabídek.
Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro
zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi pří zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis
stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj Č.169/2016
Sb.

Vymezení některých pojmů
Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:
Soupisem stavebních prací dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební
práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i
vymezeni požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.
Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující
zatřídění položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měřeni a další technické a cenové podmínky pro možnost
stanoveni jednotkové ceny.
Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinnosti dodavatele vyplývajících z obchodních Či jiných
podmínek zadávací dokumentace. Patři do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby,
náklady na geodetické zaměřeni dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na
dílenskou či výrobni dokumentaci apod.
položkovým rozpočtem dokument odpovidajÍcÍ svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb,
předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací,
dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále
stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo
služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.
vedlejšími náklady náklady na činnosti zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek
nebo služeb, ale se zhotovením stav-by souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší
rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstraněni zařIzenI staveniště.

Cenová soustava
Použitá cenová soustava
Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s..
Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označeni příslušného ceníku.
Technické podmínky
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Obsah jednotlivých položek, způsob měřeni a ostatní další podmínky definujÍcÍ obsah a použiti jednotlivých položek jsou
obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na
elektronické adrese wwvv.cenovasoustava.cz

lndividuálnI položky
Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem ,,vlastní". Pro tyto položky jsou cenové a
technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.

Závaznost a změna soupisu
Závaznost soupisu
Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu,
doplněni položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo
jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.
Zvláštní podmínky pro stanoveni nabídkové ceny
Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy
Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot,
vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou
přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností
dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým
podmínkám a konkrétni přepravní vzdálenosti, pň soupisem vymezeném množství měrných jednotek.
Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu
Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun
hmot), pak v takových případech je povinnosti dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky
odpovIdala jeho konkrétním technologlckým podmínkám a konkrétni přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném
množství měrných jednotek.
.
Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty
ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství
měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v KČ, bez ohledu
na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.
Příplatky za ztížené podmínky prací
Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento
příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.
vedlejší a ostatní náklady
Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci
těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

2. SPEC1FICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
Zde doplní zpracovatel soupisu případná specifika týkající se konkrétni zakázky.
3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU
Elektronická podoba soupisu
V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu
stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.
Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:

www.stavebnionline.cz/soupis

Zpracováni elektronické podoby soupisu
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předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny
ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty
celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných pozicích
souboru.
jiný formát soupisu
Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací také
ve formátu *.xm1, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná na
webových stránkách MMR.

Závěrečné ustanoveni
Ostatní podmínky vztahujÍcÍ se ke zpracováni nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Rekapitulace dílů
Číslo

Název

Typ dílu

Celkem

%

11

Přípravné a přidružené práce

HSV

46 509,80

4

12

Odkopávky a prokopávky

HSV

49 285,86

4

16

PřemístěnÍ výkopku

hsv

128 100,85

10

18

Povrchové úpravy terénu

HSV

5 579,49

O

56

Podkladní vrstvy komunikaci a
zpevněných ploch

HSV

538 219,81

41

57

Kryty štěrkových a živičných komunikaci

HSV

190 247,00

14

63

Podlahy a podlahové konstrukce

HSV

13 766,42

1

89

Ostatní konstrukce na trubním vedení

HSV

21 475,00

2

91

Doplňující práce na komunikaci

HSV

27 378,59

2

97

Přesuny suti a vybouraných hmot

HSV

178,00

O

99

Staveništní přesun hmot

HSV

49 705,56

4

767

Konstrukce zámečnické

PSV

3 036,00

O

D96

Přesuny suti a vybouraných hmot

PSU

201 458,61

15

vn

vedlejší náklady

VN

17 000,00

1

ON

Ostatní náklady

ON

23 000,00

2
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Soupis ved|ejšich a ostatních nákladů

S:

000279

.
Oprava vnitřního dvora, parč. č. 1945/1, k.ú. Boskovice

O:

00

vedlejší a ostatní náklady

R:

00

vedlejší a ostatní náklady

p.č. Cimo položky Název po|ožky
Díl: VN
Vedlejší náklady
1 005111021R

Vytyčení inženýrských sítí

MJ Množství
Soubor

1,00000

Cena l MJ Celkem
Ceník
17 000,00

Cen.
soustava l
platnost

7 000,00

7 000,00

RTS 19/1

5 000,00.

5 000,00

,RTS19/1

Soubor
1,00000
5 000,00
' ' o zvýšené náklady
Náklady na ztížené podmínky prováděni fam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. jde zejména
souvisejícl s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného |espektování stávající dopravy ovlivňujicl stavební práce,

RTS19/1

Zaměření a vytyčení stáyajĹGich inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby
2 005121 R

Zařfzení staveniště

Soubor

1,00000

Veškeré nákiady spojené s výb%ovánfm. provozem a Qdstraněním zařízení staveniště.
3 005122 R

Díl: ON

4 005211010R

Provozní divy

Ostatní náklady

:ředání a převzetí staveniště

Soubor

1,00000

Soubor

1,00000

23 000,00

3 000,00!

Aáklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.

5 005211030R

Dočasná dopravnl opatření

5 000,00

Náklady na výhotwení návrhu doCasného dopravního značení, jeho projednánf s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné
$|gna|izace, jejich rozmľstěM a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstraněni po ukončenl stavebních prací.

6 00524 R

Předání a převzetí díla
Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.

l

Celkem

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Soubor

1,00000

15 0Qo'g,q

15 000,00

RTS19/1
RTS19/1

RTS19/1

40 00O,OO|
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položkový soupis prací a dodávek
S:

000279

Oprava vnitřního dvora, parč. č. 1945/1, k.ú. Boskovice

O: 01

Vnitřní dvůr

R:

Oprava vnitřního dvora

01

P.č. Číslo po|ožky
Díl: 11
1 113106231R00

Název položky
Přípravné a přidružené práce

Rozebrání vozovek a ploch s jakoukolN výplní spár
v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva

MJ Množství
m2

12,90000

m2

23,10000

Cena l MJ Celkem
Ceník
46 509,80

Cen.
soustava l
platnost

52.00

670,80 822-1

rts 19/1

22,00

508,20 822-1

RTS19/1

35,00

18 277,00 822-1

RTS 19/1

45,00

23 499,00 822-1

RTS19/1

4,00

754,80 822-1

RTS19/1

112,Q0

2 800,00,822-1

RTS19/1

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek
vjezd 12.9

2 113107415R00

Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednodivě nad 50 m2, doušťka vrstvy
150 mm

12.90000

stávajícl okapový chodník . 4,4"5.8

10,20000

vjezd : 12,9

3 113107615R00

Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2,
tloušťka vrstvy 150 mm

12,90000
m2

poničený asfalt 522,2

4 113108410R00

Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm

5 113109410R00

Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednodivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 100

522,20000
m2

poničený asfalt : 522,2

Vytrhání obrub chodníkových ležatých

522,20000
522,20000

m2

10,20000

m

25,00000

mm
stávajlcí okapový chodník ' 4,4+5,8
6 113201111R00

522,20000|

10,20000

s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek
výměna obruby 25

Díl: 12

7 122202201R00

Odkopávky a prokopávky

Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3
m3
3 pl'emístěnfm výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.
Začátek provoznlho součtu
asfaltová plocha : 527*0,68
okapový chodník 17*0,3

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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25,00000

235,47949

""T97,00

49 285,86

46 389,46 800-1

RTS19/1

358,36000
5,10000
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položkový soupis pracÍ a dodávek
S:

000279

Oprava vnitřního dvora, parč. č. 1945/1, k.ú. Boskovice

O:

01

Vnitřní dvůr

R:

01

Oprava vnitřního dvora

P.Č. Číslo položky

Název po|ožky

MJ

obruba okapového chodníku : (5,3"0,5*2+10,27+0,925+4,345"0,35*2-1,43"0,865+8,030,97+0,35*2+5,26)*0,15*0,68

3,56949

výměna obruby : 25*0,3*0,68

Celkem

Ceník

0,30000

vjezd : -12,9*0,25

-3,22500

stávající okapový chodník : -(4,4"5,8)*0,25

-2,55000

poničený asfalt : -522,2*0,25

-130,55000

výměna obruby : -25*0,1"0,25

-0,62500

Konec provozního součtu
odkop : 235,47949
Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přfplatek za lepivost horniny

Cena l MJ

5,10000

vstupy : 0,5*(1 ,43"0,97)*0,25

8 122202209R00

Množství

Cen.
soustava l
platnost

m3

235,47949
70,64385=.00

2 896,40 800-1

RTS19/1

s přemístěnfm výkopku v pťfčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek:
Začátek provozního součtu
asfaltová plocha : 527*0,68
okapový chodník : 17*0,3
obruba okapového chodníku : (5,3+0,5*2+10,27+0,925+4,345+0,35"2-1,43+0,865+8,030,97"0,35*2+5,26)*0,15*0,68
výměna obruby : 25*0,3*0,68
vstupy : 0,5"(1,43+0,97)*0,25
vjezd : -12,9*0,25
stávajkí okapový chodník : -(4,4+5,8)'0,25
poničený asfalt : -522,2*0,25
výměna obruby : -25*0,1"0,25
Konec provozního součtu
odkop : 235,47949*0,3

Díl: 16

Přemístění výkopku

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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5,10000
3,56949
5,10000
0,30000
-3,22500
-2,55000
-130,55000
-0,62500

70,64385

128 100,85
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PoložkovÝ soupĺs DŕäCÍ a dodávek
S:

000279

Oprava vnitřního dvora, parč. č. 1945/1, k.ú. Boskovice

O:

01

Vnitřní dvůr

R:

01

Oprava vnitřního dvQra

Cen.
P,c.
položky
. Číslo
.
g 162701105R00

Název položký,

MJ Množství

Vodorovné přem1s(ění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3

yv

m ujm

d ^^ Am ním A^..

tmmuu na Ulújj

CG

.bX

m.. .

L.

11 181101102R00

Poplatky za skládku horniny 1- 4

,

m3

Povrchové úpřävY terénu

Uprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhuměním

m2

asfaltová plocha : 527

Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 100 mm

RTS19/1

Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněnfm frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm

m2

asfaltová plocha : 527
obruba okapového chodníku ' (5,3"0,5"2"10,27+0.925+4,345+0,35*2-1,43+0,865"8,030,97"0,35"2"5,26)*0,15

527,00000

. =

"ii ,00

5 579,49

5 579,49 800-1

RTS19/1

125,00

538 219,81

65 875,00 822-1

RTS19/1

210,00

110 670,00 822-1

RTS 19/1

260,00

140 334,81 822-1

RTS 19/1

527,00000
m2

527,00000

m2

539,74925

asfaltová plocha 527
Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 250 mm

557,94925

1.20000

asfaltová plocha : 527

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

65 934,26 800-1

7,50000

vstupy : 0,5"(1,43"0,97)

14 564871111RT4

.280,0O

5,24925

výměna obruby : 25"0,3

Podkladní vrstvY komunikaci a zpevněných pioch

235,47949j

17,00000

obruba okapového chodníku . (5,3"0,5*2+10,27+0,925"4,345+0,35"2-1,43+0,865+8,030,97"0,35*2+5,26)*0,15

13 564861111RT4

_

235,47949

527,00000

okapový chodník : 17

12 564831111RT2

platnost l
soustava

RTS19/1

235,47949

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sIdonu 1 : 5.

Díl: 56

Ceník

62 166,59 800-1

h

odkop ' 235,47949

Díl: 18

Celkem

264,00

p1vsl[ ěCjKU, K)ez rjaozenj vyKopKu, avsäK se sjozenim tjez rozhrnuú,

odkop : 235,47949
10 199000002R00

Cena l MJ

235,47949

527,00000

527,00000
5,24925
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položkový soupis prací a dodávek
S:

000279

Oprava vnitřního dvora, parč. č. 1945/1, k.ú. Boskovice

O:

01

Vnitřní dvůr

R:

01

Oprava vnitřního dvora

P.Č. Číslo položký

Název poiožky
výměna obruby 25"0,3

15 565161211R00

Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16" až ACP 22+, v pruhu šfřky přes 3 m, třídy 1,
doušťka po zhumění 80 mm

MJ Množství
m2

527,00000

Kryty štěrkových a živičných komunikací

Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z emulze, v množství od 0,3 do 0,5 kg/m2

m2

527,00000

m2

527,00000

Beton asfaltový s rozprosWenim a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACO 8 nebo ACO 11 nebo
ACO 16, Uoušt'ky 50 mm, plochy přes 1000 m2

18 631315611R00

Podlahy a podlahové kon8trukce

Mazanina z betonu prostého ti. přes 120 do 240 mm třídy C 16/20 ,

RTS19/1

7,00

190 247,00

3 689,00 822-1

RTS19/1

354,00

186 558,00 822-1

RTS19/1

527,00000

asfaltová plocha ' 527

Díl: 63

221 340,00 822-1

527,00000

asfaltová plocha 527
17 577142212R00

420,00

Ceník

527.00000

asfaltová plocha : 527

16 573231110R00

l

Celkem

Nm~

s rozprostřením a zhutněním

Díl: 57

Cena l MJ

7,50000

Cen.
soustava l
platnost

m3

0,26640

3 200,00

13 766,42

852,48 801-1

RTS19/1

610,51 801-1

RTS19/1

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem
Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zap|něľli
vstupy : 0,5*(1 ,43"0,97)*0,24-0,03"0,6"0,4'3
19 631351101R00

Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách zřízení

0,26640
m2

1,93200.

316,00

1,93200

vstupy : (0,5*4"1 ,43"0,97)*0,24"0,03*(0,6*6"0,4*4)"0,6"0,4*3
20 631351102R00

Bedněnfstěn, rýh a otvorů v podlahách odskanění

m2

1,93200

99,00

191,27 801-1

RTS19/1

21 631571003R00

Násyp pod podlahy z kameniva z kameniva
ze štěrkopísku 0-32 pro zpevnění podkladu

m3

0,12000

1 258,00

150,96 801-1

RTS19/1

' 209,00'

3 553,00 801-1

RTS19/1

pod mazaniny a dlažby, popL na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udwánlm a urovnáním povrchu,
vstupy " 0,5*(1,43+0.97)"0,1
22 639571115R00

Podklad pod okapových chodník ze štěrku ti. 150 mm

0,12000
m2

17,00000

bez obrubnfku
okapový chodník : 17

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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PoložkovÝ soupis orací a dodávek
S:

000279

Oprava vnitřního dvora, parč. č. 1945/1, k.ú. Boskovice

O: 01

Vnitřní dvůr

R'

Oprava vnitřního dvora

01

P.Č. Číslo položky
23 639571215R00

Název poiožky

MJ Množství

Kačfrek pro okapový chodník ú. 150 mm

m2

17,00000

m2

17,00000

y LpÍ tuuj

24 639571311R00

4 m

25 892855113RQO
26 899231111r00

TexMie proti prorůstánf 45 g/m2

Ceník
7 395,00 801-1

RTS19/1

59,60

1 013,20 801-1

RTS19/1

17,00000

Ostatní konstrukce na trubním vedeni
Kamerové prohlídky potrubí do 100 m

výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením mříže
J.

Celkem

435,00

17,00000

j ĺ

okapový chodnfk : 17

Díl: 89

Cena l MJ

Cen.
soustava
platnost l

A 1.1

.J. .

_ .J _ _ .J

há

h.

.

.

.

.

m

75,00000

97,00

kus

2,00000

2 450,00

21 475,00

7 275,00 827-1

RT$19/1

4 900,00 822-1

RTS 19/1

.

uusavaumm KřýTU, pocmaau, naaezäwKý ňěDO prstence s odkhzením výboůraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou,
podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu
vozovky v místě provedené výškové úpravy,
27 899331111r00

výšková úprava uličnlho vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením poklopu

kus

4,00000

2 325,00

9 300,00 822-1

RTS 19/1

odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnáni plochy nadezdívky cementovou maltou,
podbetonování nebo podezděni rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu
vozovky v místě provedené výškové úpravy,

Díl: 91

28 917862111R00

Doplňujfcí práce na komunikaci

Osazeni silničnlho nebo chodníkového obrubnfku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do
lože z betonu prostého C 12/15

m

59,99500

279,OO

27 378,59

16 738,61 822-1

RTS 19/1

51,00

1 110,78 822-1

RTS19/1

77,00

1 677,06 822-1

RTS19/1

S dodáním hmot pro lože tL 80-100 mm.

29 919731122R00

výměna obruby . 25

25,00000

obruba okapového chodníku (5,3+0,5*2+10,27+0,925"4,345+0,35*2-1,43"0,865"8,030,97"0,35"2"5,26)
Zarovnání styčné plochy podkladu nebQ krytu živičné, Houšťky přes 50 do 100 mm

34,99500
m

21,780001

podél vybourané čásů komunikace nebo zpevněné plochy
žlab : 13,77
30 919735112R00

napojení . 8,01
Řezání stávajícfch krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 mm
včetně spotřeby vody

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, as.

13,77000
m

8,01000
21,78000!
.
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položkový soupis prací a dodávek
S:

000279

Oprava vnitřního dvora, parč. č. 1945/1, k.ú. Boskovice

O: 01

Vnitřní dvůr

R:

Oprava vnitřního dvora

01

P.Č. Čklo poiožky
31 59217472R

Název poiožky

žIab : 13,77

napojení : 8,01
obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá
výměna obruby . 25"1 ,01

32 59217476R

obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva
šedá

MJ Množství

13,77000

33 976083141R00

|DII: 99
34 998225111R00

8,01000

3 610,75 SPCM

RTS19/1

kus

35,34495

4 241,39 SPCM

RTS19/1

35 776974101R00

2,00000

89,00

Čĺsůcí zóny a rohože škrabák, z žárově zinkovaných roštů s rámem, tloušt'ky 30 mm

Přesuny suti a vybouraných hmot

178,00

178,00 801-3

RTS19/1

2,00000

t

887,59931

56,00

3,00000

1 012 ClO

Konstrukce zámečnické
vstL|py 3

Díl: D96

kus

Staveništní přesun hmot

vodorovně do 200 m

Díl: 767

120,00

35.34495

vstupy : 2

Přesun hmot komunikací a letišť', kryt živičný jakékoliv délky objekki

Cen ik

25,25000 , " "" :'143,00
25,25000 ""

Přesuny suti a vybouraných hmot

Vybouránf madel, objímek, rámů, mřfží apod. mřížových škrabáků, stoupackh želez, komfnových
konzol a pod
ze zdiva betonového

Celkem

kus

obruba okapového chodníku (5,3"0,5*2+10,27+0,925"4,345+0,35*2-1 ,43"0,865" 8.030,97+0,35"2+5,26)*1,01

Díl: 97

Cena l MJ

Cen.
soustava l
platnost

kus

3,00000

49 705,56

49 705,56 822-1

3 036,00

3 036,00 800-775

201 458,61

RTS19/1

RTS 19/ I

36 979082212R00

Vodorovná doprava suti po suchu s naložením a se složením na vzdálenost do 50 m

t

305,70350

276,00

84 374,17 822-1

RTS 19/1

37 979082213R00

t

305,70350

43,00

13 145,25 822-1

RTS19/1

38 979082219R00

Vodorovná doprava suů po suchu bez naložení, ale se sIoženlm a hrubým urovnáním na vzdálenost
do 1 km
Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t

1 222,81400

10,00

12 228,14 822-1

RTS19/1

39 979990001R00

Poplatek za skládku stavební suů

t

305,70350

300,00

91 711,05 801-3

RTS19/1

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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PoložkoW soupis prací a dodávek
S:

000279

Oprava vnitřního dvora, parc. č. 1945/1, k.ú. Boskovice

O: 01

Vnitřní dvůr

R:

Oprava vnitřního dvora

01

P,Č. Číslo položky
Celkem
jKSO:
822.52
544 m2

Název po|ožky

MJ Množství

Cena l MJ Celkem
Ceník
1 274 940,99

Cen.
soustava l
platnost

plochy dvorů a nádvoří
kryt (materiál konstrukce krytu) z kameniva obalovaného živici
rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Časový harmonogram stavby
l. 8. 2019 Převzetí stavby a její zabezpečení
1. 8. 2019 - 5. 8. 2019 Odstranění stávajících asfaltových vrstev
5. 8. 2019 - 12. 8. 2019 Odstranění stávajících podkladních vrstev, odkopávky

zemin

12. 8. 2019 - 19. 8. 2019 Realizace nových podkladních štěrkových vrstev
19. 8. 2019 - 26. 8. 2019 Realizace obrub a přípravné práce
26. 8. 2019 - 31. 8. 2019 Pokládka asfaltových vrstev
31. 8. 2019 Předáni stavby
31. 8. 2019 - 14. 9. 2019 Odstranění vad a nedodělků
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