
lLIy ,uťtlz
{lí4 tWI

SMLoUVA o oÍro

Zména užívání a stavební úpravy části kulturního domu obce
Vlastibořice

(dále jen ,,Smlouva") uzavřená podle s 2586 a násl. zákona č,.8912012 Sb., občanský
' zákoník, v platném znění mezi smluvními stranami:
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I. SMLUVNI STRANY
Objednatel:

obec Vlastibořice
Sídlo:

právníforma

lČ
zápis v oR
statutární zástupce

bankovní
č. Účtu
telefon
mobilnítelefon
e-mail

(dále jen objednatel)

Zhotovitel

Vlastibořice 23
463 44 Vlastibořice

obec
0067'1878
není
lng. Martin Beksa

: Česká národní banka
: 984865399/0800

"+420 
485 146 025

:+420 773 932 095
: info@vlastiborice. cz

České mládeže 461
460 08 LTBEREC 8

společnost s ručením omezeným
25047485
c225047485
u Krajského soudu v Ústí nad Labem,

oddíl C, vložka 14802
lng. Radek Svoboda - jednatel, 602288227,

svoboda@gallos.cz

01néno, příjmení' telefon, e_mail)
: CSOB a.s.
:405884123/0300
.602288227
:

: info@gallos.cz

l!. pnÁvruí Úrony A zAsToUPENí
1' Ve vzájemném styku smluvních stran jsou mimo osoby uvedené v článku l. dále oprávněni

jednat o realizaci závazkŮ dohodnutých ve Smlouvě, ale nejsou oprávněni Smlouvu měnit,
tito odpovědní zaměstnanci (osoby):

Za Objednatele:
odpovědná osoba:

ve věcech ekonomických

lng. Martin Beksa

GALLOS s.r.o.

právníforma i

lČ
DlČ
zápis v oR

jednající

dále za objednatele jednají

bankovní spojení
č. účtu
telefon
fax
e-mail
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Za Zhotovitéle:

ve věcech obchodních

lng. Radek Svoboda - jednatel

ve věcech technických

lng. Radek Svoboda

Jan Karel

lll. Úvoottí USTANoVENí
1' Zhotovitel pečlivě vyhodnotil poŽadavky na předmět Smlouvy a potvrzuje tímto, Že je

schopen rozsah díla realizovat včetně poŽadavků objednatele uvedených v této Smlouvě i

jejích pfílohách, ve smluvním termínu.

2. Zhotoviteí prohlašuje, Že je oprávněn provádět činnosti potřebné k realizaci a splnění díla
dle této'Smlouvy a pro tyto činnostije v plném rozsahu řádně kvalifikován.

lV. pŘrouĚr SMLoUVY

Zhotovitel provede následující dílo - investiční stavbu projektu '' Změna uživání a stavební
úpravy části kulturního domu obce Vlastibořice" dle zadávací dokumentace, projektové
dokumentace s názvem: Změna užívání a stavební úpravy části kulturního domu obce
Vlastibořice zpracované lng. Martinem Beksou, Vlastibořice 64, 463 44 Vlastibořice,
autorizovaná osoba číslo 0009104 z čewna 2007 a dle výkazu výměr předloŽeného v nabídce
ze dne 12.9.2014.

Pokud dojdp k rozporu mezi výkazem výměr a projektovou dokumentacÍ, tak platí vŽdy
přednostně'.pro určení rozsahu díla výkaz výměr.

Součástí předmětu plnění je veškerá dodavatelská činnost, spolupráce zhotovitele
s objednatelem při prováděnídíla a při uvedení díla do užívání.

Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla provedené subdodavateli. Zhotovitel"
provede dílo s vyuŽitím osob odpovědných za provádění a řízení prací vlastních i

subdodavatelů'

Dílo bude splňovat všechny kvalitativní a kvantitativní poŽadavky definované těmito závaznými
podklady pro provedení díla, a to :

a) projektové dokumentace stavby,

b) všemi příslušnými pravomocnými rozhodnutími dotčených orgánů státnísprávy,

c) příslušnými platnými normami na území České republiky,

d) přísluŠnými platnými nÓrmami Evropské unie,

e) dotčenými obecně závaznými právními předpisy,

0 pokyny dotčených orgánů státní správy,

g) v průběhu provádění díla uděIenými pokyny objednatele'

Zhotovitel prohlašuje, Že práce provede způsobem a v termínu stanovenými smlouvou.

objednatel je oprávněn změnit rozsah dÍla. Zhotovitel se zavazuje souhlasit s úpravami v
předmětu smlouvy učiněnými objednatelem, tj. omezením předmětu smlouvy' dle konkrétních
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poŽadavkŮ objednatele, především s ohledem na postupné přidělování finančních piostředků z
příslušného rozpočtu, a to i v průběhu zhotovování díla.

Jako další plnění vyplývající z této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést následující práce a
výkony:

a) Provedení nebo zajištění veškených potřebných zkoušek, měření a atestů k
prokázánÍ kvalitativních parametrů předmětu díla, jakož i jeho nezávadnosti ve
vztahu k Životnímu prostředí.

b) Úrony spojené se získáním a vyřizováním veškerých povolení (např. překopů,
záborŮ, souhlasů a oznámení) souvisejících s provedením díla.

c) Vybudování objektů zařízení staveniště pro celou stavbu v souladu s vydaným
stavebním povolením a potřebami účastníků výstavby a' zajištění jeho řádného
provozu, údrŽby a následné likvidace.

d) Zabezpeěení ostrahy staveniště a veškených věcí a zařízenÍ na něm umístěných;
úschova věcí předaných mu nebo jím opatřených k provádění díla.

e) Věcnou a časovou koordinaci činnosti všech subdodavatelŮ, jakoŽ i poskytování
odborné pomoci a konzultací pro jejich činnost.

0 obstarání potřebných podkladů pro kolaudační řízeni eventuálně spojeného
s řízením o změně stavby v případě, Že se skutečné provedení díla nebude
podstatně odchylovat od dokumentace ověřené stavebním Úřadem v stavebním
řízení.

g) Vystavení prohlášení o shodě, zajištění atestů, certifikátů a osvědčení o jakosti k
vybraným druhům materiálů, strojů a zařízení zabudovaným do stavby a dodaným
zhotovitelem, které předá zhotovitel v jednom vyhotovení objednateli současně s
předáním díla.

h) Zhotovení kotevního plánu, ktený bude odsouhlasen před zahájením samotných
stavebních prací technickým dozorem objednatele.

i) Součástí díla je i vyhotovení a předání projektové dokumentace skutecného
provedení díla v tištěné formě (2 výtisky) a elektronické podobě ve formátu .pdf a
.dwg.

j) Zhotovitel se zavazuje řádně uchovávat originál smlouvy, včetně dodatků a příloh,
veškeré originály dokladů a listin (zejména účetních) týkajících se projektu 1zakáz\Y,
předmětu smtouvy; či s ním souvisejících činností, a to do 10 let od ukončení stav6y.

V případě nesrovnalostí mezijednotlivými částmi projektové dokumentace stavby platí, Že:

a) kóty napsané na výkresu platí, i kdyŽ se liší od velikostí odměřených na stejném
výkresu,

b) výkresy podrobnějšího měřítka mají přednost před výkresy hrubšího měřítka,
pořízenými ke stejnému datu,

c) textová urěení (specifikace) mají přednost před výkresy,

d) úpravy povrchu v tabulkách a textových určeních (specifikacích) mají přednost před
znázorněním na výkresech.

Bez ohledu na předcházející podmínky má dokumentace pozdějšího data vydání vŽdy
přednost před dokumentací dřívějšího data a v případě rozporu je určující specifikace a
mnoŽstvÍ. Zhotovitelje vŽdy povinen písemně upozornit objednatele na nesrovnalosti v předané
dokumentaci a dokladech a objednatel je povinen o prioritě dokumentace a dokladů písemně
rozhodnout a to i jinak, neŽ je stanoveno v předcházejících odstavcích:
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V. MísTo PLNĚNí A zPŮsoB sPLNĚttí oÍn
Místem plnění předmětu díla je objekt kulturního domu Vlastibořice čp. 26, stavební parcela č.
5/1 v k.Ú. Vlastibořice
Dílo je splněno jeho řádným dokončením bez vad a nedodělků, potvrzením (tj. podpisem)
Protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. Nedílnou součástí tohoto
Protokolu musí být zápis o Úspěšném ukončení všech zkoušek fisou-li poŽadovány) a zápis o
skutečně provedených pracích a skutečném rozsahu dodávek. Součástí plnění je i předání
veškeré dokumentace a veškeých dokladů vyplývajících z této smlouvy a dokumentace a
dokladů.

Vl. TERMÍNY PLNĚNÍ oín
objednatel předá zhotoviteli staveniště nejdéle za 10 dnů po podpisu této smlouvy oběmi
stranami.

Zhotovitel zapgčne plnění díla do 5 pracovních dnů od předání a převzetístaveniště'

Zhotovitel dílo dokončí max. do 18' Února 2014 a protokolárně ho předá objednateli
nejpozději do 18. února 2014.

Zhotovitelje'povinen dílo dokončit v době uvedené v této smlouvě a v souladu s poŽadavky této
smlouvy. K prodlouŽení doby plnění dojde v případech, pokud plnění smlouvy je zpoŽděno nebo
bude zpoŽděno z kterékoli z následujících příčin:

. neplnění závazkŮ a součinnosti objednatele vyplývajících ztéto smlouvy;

. pozastavení prací z důvodů na straně objednatele (které nejsou důsledkem neplnění
závazkŮ zhotovitele vyplývajících z této smlouvy),

. v důsledltu vyšší moci;

. v důsl'edku provádění dodatečných stavebních prací popř víceprací vyŽádaných
objednatelem.

Doba plnění se prodlužuje o dobu prodlení z výše uvedených důvodů, aniž by muselo o tomto
dojít k písemné dohodě smluvních stran.

VĚct URčENÉ K PRoVEDENí DíLA, VLAsTNlcxÉ pnÁvo
K zHoToVoVANÉMU DíLU A NEBEZPEčÍVzNlKU Šxooy NA NĚM

Všechny .věci potřebné ke zhotovení díla opatří Zhotovitel a platí pro ně s 631 a násl'
zákona č' 8912012 sb., občanského zákonÍku, v platném znění. Cena těchto věcí je
zahrnuta do ceny díla sjednané v této Smlouvě.

Součástí díla zajišt'ovaného Zhotovitelem je veškerá manipulace (nakládání, skládání,
dočasné skladování na určených místech) a doprava dílů z předmontáŽních a skladovacích
ploch do místa plnění.

,,objednatel je vlastníkem pozemků, na kteých bude dílo zhotovováno. Dílo bude
postupně tak, jak bude zhotovováno, nabývat do vlastnictví objednatel."

Zhotovitel nese nebezpečí vzniku škody na zhotovovaném díle aŽ do vzájemného
podepsání protokolu o předání a převzetídíla oběma smluvními stranami.

vll.

1

2

3.

4.
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2.

VIII. CENA ZA DILO

1. Smluvní cena díla za touto smlouvou dohodnutý rozsah plnění díla činí:

2.464.559,78 Kč bez DPH '

517.557,55 Kč DPH

2.982.1'17,33 Kč včetně DPH

K ceně bude účtována příslušná sazba daně z přidané hodnoty (dále jen DPH) podle
právního předpisu platného ke dni uskutečněnízdanitelného plnění.

2. Podrobná cenová specifikace díla s rozdělením na poloŽky je součástí této Smlouvy jako

příloha č. 1 (tj. rozpočet díla).

3. V případě, Že dílo nebude plněno v celém rozsahu, kteý je předpokládán ve Smlouvě,
nemá Zhotovitel nárok na doúčtování ceny díla dle čl. Vlll odstavce 1' této Smlouvy.

4. Smluvní cena nebude podléhat dalším změnám a úpravám s výjimkou případů uvedených
v této smlouvě.

5' Cena za dílo obsahuje zároveň i všechny vedlejší náklady nutné k provedení díla.

VllI. ZMĚNA CENY DíLA
1. objednatel nepřipouští překročení smluvní ceny s výjimkou případů uvedených v této

smlouvě.

Pokud se na straně objednatele po uzavření této smlouvy o dílo v průběhu zhotovení díla
vyskytnou.pkolnosti, ktéré mají současně objektivní a prokazatelný vliv na zvýšení nákladů
souvisejících se zhotovením díla, pak je moŽné cenu za zhotovení díla překročit (změnit)

pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě o dílo v následujících případech:

a) v průběhu plnění zakázky dojde ke změnám daňových předpisů v oblasti DPH;
b) v případě dodatečných stavebních prací schválených objednatelem. oceňování

dodatečných stavebních prací bude provedeno poloŽkovými cenami uvedenými
v rozpočtu díla (viz příloha č. 1 této smlouvy); pro oceně'ní poloŽek neuvedených
v rozpočtu díla budou pouŽity standardizované ceníky (Úns) v příslušné cenové
úrovni; ' o

V případě, Že se v průběhu provádění díla vyskytne potřeba realizovat dodatečné stavební
práce popř' změny, které nejsou dle této smlouvy zahrnuty v dohodnutém rozsahu díla a
které jsou současně nezbytné pro řádné zhotovení a dokončení díla, je zhotovitel povinen

objedňatele na tyto skutečnosti neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku a vést
ve stavebním deníku evidenci těchto skutečností- '

Pokud se na straně objednatele po uzavření této smlouvy o dílo v průběhu zhotovení díla
vyskytnou okolnosti, ktéré mají současně objektivní a prokazatelný vliv na sníŽení nákladů
sóuvisejících se zhotovením díla, pak smluvní cena bude upravena odečtením veškeých
nákladů na provedení těch část díla, které objednatel nařídil formou méněprací neprovádět'
Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících poloŽek a

nákladů neprovedených dle poloŽkového rozpočtu nebo smlouvy'

Náklady na méněpráce budou účtovány podle veškeých odpovídajících jednotkových cen
poloŽeŘ a nákladů dle položkového rozpočtu nebo smlouvy. oceňování případných

méněprací, u kteých nelze vyuŽít jednotkových cen, uvedených v nabídce, bude provedeno
podle ceníkových poloŽek URS aktualizovaných pro dané období. Při vyÚčtování dílěích
bástí ceny dle postupu prací je zhotovitel povinen méněpráce vyčíslit samostatně tak, aby
úprava nabídkové ceny z tohoto důvodu byla objednatelem přezkoumatelná' oceněnÍ
méněprací musí být schváleno objednatelem a k jejich provedení musí být vydán

objednatelem písemný pokyn.

3.

3.

4.
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2.

3.

IX. PLATEBNI PODMINKY A FAKTURACE
Způsob úhrady ceny

objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli sjednanou cenu díla ve výši dle článku Vlll. této
Smlouvy formou bezhotovostní Úhrady na účet zhotovite|e uvedený v čl. l. této Smlouvy.
Uhrada ceny díla bude probíhat formou splátek na základě daňových dokladů - faktur (dále
,,faktura" nebo faktury).

Faktury budou objednatelem zhotoviteli proplaceny po splnění podmínek dle níže
uvedeného rozpisu.

Nedílnou součástí faktur budou protokoly o splnění podmínek pro proplacení jednotlivých
faktur a protokol o skutečném rozsahu provedených prací, potvrzený osobou oprávněnou
jednat zá objednatele ve věcech technických.

Zálohové faktury nebude Zhotovitel vystavovat a objednate| nebude zálohové faktury
hradit.

Ad resa .pr o zasílání fa ktu r:

obec Vlastibořice, Vlastibo řice 23, 463 44Vlastibořice

Platební podmínky a fakturace

a) Úhr:ada ceny díla bude prováděna měsíčně k 25. dni na základě řádných daňových
Účetních dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem, vždy po odsouhlasení
zjišt'ovacího protokolu a soupisu provedených prací za uplynulý kalendářní měsíc
objednatelem. Přílohou kaŽdého daňového účetního dokladu (faktury), bude vŽdy
objednatelem odsouhlasený zjišt'ovací protokol a soupis provedených prací za
uplynulý kalendářní měsíc.

b) Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení mnoŽství nebo druhu
proved'ených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u
kterých nedošlo k rozporu.

c) Úoa.;e o dani a základu daně se na daňových dokladech uvádějí v české měně.

d) Splatnost faktury je do 30 (třiceti) dnů ode dne jejich prokazatelného doručení
Objednateli.

e) va den úhrady se počítá den odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

0 Smluvní strany qe dohodly, Že změnu bankovního spojení a čísla účtu Zhotovitele"
uvedeného ve Smlouvě lze provést pouze písemným dodatkem ke Smlouvě nebo
pÍsemným sdělenÍm prokazatelně doručeným Zhotovitelem objednateli, nejpozději
spolu s příslušnou fakturou, resp. jiným podkladem pro platbu. Toto sdělení musí být
dodáno jako originál a musí být podepsáno osobami oprávněnými k podpisu
S.mlouvy nebo osobami oprávněnými za Zhotovitele jednat.

g) Faktura - daňový doklad a daňový doklad o přijaté platbě musí obsahovat náleŽitosti
uvedené v $ 28 zákona č,' 23512004 Sb., v platném znění a náleŽitosti uvedené v
této Smlouvě. Dále musíobsahovat:

. firmu/jméno,příjmení, sídlo nebo místo podnikáníZhotovitele,

. firmu a sídlo objednatele,

. . název předmětu Smlouvy _ ,,Změna uživání a stavební úpravy části
kulturního domu obce Vlastibořice"

. registrační číslo projektu v oPŽP - cz.1.o2l3.2.ool13.19256
' . lČ a DlČ objednatele a Zhotovitele,

o pořadové číslo dokladu,

. datum'vystavenídokladu,
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E

:'T:::'.; iil1:::;,"":i]j Il"J;o účtu' Zhotovitele uvedené ve
šmlouvě,

. termín splatnosti v souladu se Smlouvou, . :

. zápis (přílohy) o splněnÍ podmínek nutných k vyplacení faktury'
podepsaný odpovědným zaměstnancem objednatele dle Smlouvy,

V příloze ;.':1i'T;;""J;:'il:Jj":usí být přiloŽen ooi<lao prokazující splnění
podmínek pro vystavení podkladu pro platbu dle této Smlouvy.

h) Faktury musí být vystaveny výhradně v listinném formátu 44, jednostranného tisku,
na standardním kancelářském papíru' skenovatelné (kopírovatelné) černobíle bez
ztráty i nformačn í hod noty

i) Faktura musí být zaslána na kontaktní adresu objednatele (resp. acjresu pro
doručování písemností) uvedenou ve Smlouvě. 

:

j) objednatel je oprávněn vrátit Zhotoviteli přede dnem splatnosti bez' zaplacení
daňové doklady, které neobsahují náleŽitosti uvedené, v tomto článku Smlouvy
v bodech

k) Současně s vrácením faktury, (faktury za dílčí plnění) sdělí objednatel..Zhotoviteli
důvody vrácení. V závislosti na povaze závady je Zhotovitei povinen fakturu, (fakturu
za dílčí plnění) včetně jejich příloh opravit nebo nově vyhotovit. oprávněným
vrácením faktury, (faktury za dílčí plnění) přestává běŽet původní lhůta splatnosti
faktury, (faktury za dílčí plnění).

l) Nová lhůta splatnosti začíná běŽet ode dne, kdy objednatel obdrŽí doplněnou,
opřavenou nebo nově vyhotovenou fakturu (fakturu za dílčí plnění) s příslušnými
náleŽitostmi, splňující podmínky této Smlouvy.

m) objednatel proplatí fakturu (fakturu za dílčí plnění) splňující podmínky této Smlouvy
bankovním převodem na účet Zhotovitele ve lhůtě splatnosti uvedené v této smlouvě
po datu, kdy od Zhotovitele obdží fakturu (fakturu za dílčí plnění) a ostátní doklady
pro provedení příslušné platby určené touto Smlouvou.

n) V případě neproplacení bezvadné faktury nebo faktury za dÍlčÍ plnění do termínu
splatnosti je Zhotovitel oprávněn účtovat objednateli Úrok z prodlení ve výši 0'05 %
z dlužné částky zakaŽdý den prodlení'

o) Veškeré bankovní výlohy a poplatky banky objednatele spojené s platbou hradí
objednatel' Zhotovitel nebude mít nárok nažádná zvýhodňění za dřívější provedení
dílčích prací, sluŽeb nebo dodávek věcí ani za dřívější provedení celého díla nebo
jeho části.

p) objednatel a Zhotovitel se dohodli, Že jejich vzájemné pohledávky mohou být
započteny. Dále pak pro započtení pohledávek plně platí ustanovení zákona c.
89l2o12 Sb. občanského zákoníku, v platném znění.

XI. zPŮsoB PRoVÁDĚttí oín A sUBDoDAVATELÉ
1 ' Smluvní strany se dohodly , Že je objednatel oprávněn kontrolovat provádění díla'průběŽně

a v průběhu kontroly zejména sledovat u Zhotovitele i jeho subdodavatelů, zda práce jsou
prováděny podle realizačnídokumentace, podle smluvených podmínek' technických norem
a platných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů státní správy. Za tím
účelem má objednatel přístup na pracoviště a můŽe si vyŽádat dokumentaci nebo jiné
prováděcí podklady a výsledky kvalitativních zkoušek k nahlédnutí. Jména osob, které jsou
kontrolou ze strany objednatele pověřeny a časový postup kontroly, uvede objednatel do
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3.

4.

stavebního deníku. Současně uvede i rozsah jejich oprávnění. Tuto kontrolu můŽe
provádět téŽ třetí strana pověřená objednatelem.

Zhotovitelje povinen objednateli umoŽnit v průběhu realizace díla bez zbytečného odkladu
kontrolu provádění díla či jeho částí. Pokud je to technicky moŽné je zhotovitel povinen
umoŽnit objednateli i příp. provedení dohodnuté zkoušky díla nebo jeho části. Dále je
zhotovltel povinen umoŽnit objednateli v průběhu realizace vstup na staveniště a kontrolu
dokladů zhotovitele související s realizací této smlouvy Ve všech krocích a to pověřeným
osobám a dalším oprávněným orgánům k ověřováním plnění podmínek smlouvy a to po
celou dobu realizace projektu.

Prověření postupu provádění díla nebo jeho části ze strany objednatele nezbavuje
Zhotovitele povinnosti provést dílo včas a řádně, t.j. bez vad a nedodělků.

Zaměstnanec objednatele pověřený kontrolou má právo dát zaměstnancům Zhotovitele
příkaz přerušit práci, pokud odpovědný zaměstnanec Zhotovitele není dosaŽitelný a je_li

ohroŽena bezpečnost prováděného díla, Život nebo zdraví pracujících na pracovišti nebo
hrozí-li jiné váŽné škody.

objednatel má právo zúčastnit se jakékoliv kontroly a zkoušky, včetně kontrol ve výrobních
prostorách Zhotovitele nebo subdodavatelů Zhotovitele. K předepsané Účasti při kontrolách
nebo zkouškách musí Zhotovitel vyzvat objednatele 3 pracovní dny předem. V případě, Že
Zhotovitel řádně nevyzve objednatele k účasti na kontrolách nebo zkouškách, mŮže
objednatel poŽadovat opakování zkoušky ěi kontroly a Zhotovitel je povinen ji provést na
svůj náklad a nebezpečí.

Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých zaměstnanců na prověřování prací, které
provádí zaměstnanec objednatele pověřený kontrolou, a činit neprodleně opatření k
odstraněnívytknutých závad a odchylek od technické dokumentace.

Smluvní strapy se dohodly, že Zhotovitel přizve objednatele ke kontrole prací, které budou
v dalším prácovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je
povinen na Žádost objednatele odkrýt práce, které by|y zakryty nebo se staly
nepřístÚpnými, na svůj náklad. Výzva musí být učiněna písemně, a musí být objednateli
prokazátelně doručena alespoň tři pracovní dny před termínem kontroly. Nedostaví-li se
objednqtel' ač řádně vyzván, má se zato, Že s postupem Zhotovitele souhlasí'

Při provádění prací se Zhotovitel řídí příslušnými ustanoveními platných předpisů o
bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, a objednatel i Zhotovitel
se řídí příslušnými ustanoveními vyhláŠky č.48l1982 Sb.' ve znění pozdějších předpisů. 

o

Zjistí-li objednatel, že Zhotovitel provádí dílo vadně, je objednatel oprávněn zasáhnout do
postupu provádění díla a doŽadovat se v průběhu provádění díla odstranění vady a
provádění díla řádným způsobem.

Zhotovitel nese odpovědnost za provedení díla podle Smlouvy' Přitom musí dodrŽovat
závazné předpisy a normy při nakládání s odpady. odpovídázařízení prací při provádění
díla a za 

'pořádek 
na pracovišti.

JestliŽe objednatel bude trvat na pouŽitíjím dodaných věcí nebo na dodrŽeníjím určených
postupů práce, musí tyto pokyny Zhotovitel dodžet - pokud tomu nebrání předpisy
bezpecnosti práce apod., má však povinnost upozornit objednatele na případné škody,
které v důsledku dodrŽBnÍ jeho pokynů hrozí. V tomto případě nenese odpovědnost za
vady dÍla způsobené uŽitím těchto věcí nebo pokynů'

JestliŽé zaměstnanci Zhotovitele poruší při práci v objektech objednatele bezpečnostní
předpisy'platné pro příslušné pracoviště, s kterými objednatei Zhotovitele před tím
prokazatelně seznámil, má objednatel právo dát Zhotoviteli příkaz k přerušení prací po
dobu, pokud nebude ze strany Zhotovitele sjednána náprava. Toto přerušení nezbavuje
Zhotovitele odpovědnosti za dodrŽení dohodnuté lhůty splnění díla, případně dohodnutých
dílčích lhůt.

Za vŠechny škody, které vzniknou v důsledku provádění prací třetím, na stavbě
nezúčastněným osobám, případně objednateli, odpovídá Zhotovitel, který je povinen hradit
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14.

15.

16.

17.

18.

Vzniklou škodu. To se týká i škod, vzniklých z důvodů nedostatečného obnovení původního
stavu pracoviště, stavebního pozemku, a podobně. Zhotovitel se můŽe vůči Óbjednateli
vyvinit jen důkazem toho, Že škodu nezavinil.

Domnívá-li se Zhotovitel, Že pro řádné provádění prací existují překáŽky způsobené
objednatelem, musí je neprodleně oznámit písemně objednateli. opomene-li toto
oznámení, můŽe uplatnit jen ty okolnosti, které byly objednateli prokazatelně známy včetně
jejich účinků'

Zhotovitel je povinen dodžovat při provádění díla na Úseku bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci a na Úseku poŽární ochrany přísluŠné obecně závazné právní předpisy o
bezpečnosti a ochran ě zdraví při práci, právní předpisy zavazující Zhotovitele.

Zhotovitel i objednatel, jako zaměstnavatelé, jsou povinni zajistit bezpečnost a ochranu
zdraví při práci pro všechny osoby' které se s jeho vědomím zdžu]í na jeho praco'vištích.

Zhotovitel nesmí narušovat a poškozovat zeleň. Veškeré odpadní nebezpečné Játky jako
jsou např' odpadní vody, ropné produkty, fekálie, ředidla, barvy, nebezpečné chemické
látky a obaly od nich, které by mohly způsobit znečištění zeminy a podzemních vod nesmí
být vypouštěny do kanalizace ani ukládány volně do terénu. Pokud dojde k úniku ropných
látek a nebezpečných chemických látek je Zhotovitel povinen tuto skuteěnost ihned
nahlásit HZS.

Zhotovitel je povinen při své činnosti dodžovat Zákon o Životním prostředí č.1711992 sb.,
v platném znění, zejména pak ustanovení o povinnostech při ochraně Životního prostředí.
Zhotovitel je zodpovědný podle tohoto zákona (viz $ 27). Pri ěinnostech Zhotovitele, při

nichŽ došlo k ohroŽení Životního prostředí nebo je ohroŽení moŽné, je povinen kaŽdý
zaměstnanec Zhotovitele toto neprodleně oznámit HZS, který je na likvidaci havárií
ohroŽujících Životní prostředí příslušně vybaven nebo příslušnému technickému dozoru' S
touto povinností Zhotovitel prokazatelně seznámí všechny své zaměstnance i

zaměstnqnce příp subdodavatelů' Veškeré škody způsobené Zhotovitelem hradí
objednatěli a třetím osobám Zhotovitel.

Pokud vznikne činnostíZhotovitele odpad, je Zhotovitel povinen zejména: 
:

. shromaŽd'ovat jej, třídit, evidovat jejich druh a mnoŽství,

. odděIeně shromaŽd'ovat nebezpečné odpady podle druhů, označovat je
předepsaným způsobem,

. zabezpečovat odpady před znehodnocením, odcizením nebo jinými neŽádoucími
Úniky, é

. ohlašovat zástupci objednatele vznik, mnoŽství a charakter zvláštního odpadu,

. uschovávat doklady o předání odpadu,

. určit místo pro shromaŽd'ování odpadů,

o určit na pracovišti odpovědnou osobu za třídění, shromaŽd'ování a předávání odpadů,

o proškolit prokazatelně zaměstnance o zacházení s odpady, ;

. vybavit pracoviště potřebnými prostředky pro shromažd'ování odpadů,

. umoŽnit kontrolním orgánům vstup na pracoviště.

Tyto činnostijsou vždy zahrnr.rty v ceně za dílo'

Zhotovitel na svůj náklad bude likvidovat všechny odpady vzniklé jeho činností i demontáŽí
zařízení objednatele.

Při provádění prací poŽaduje objednatel striktnídodrŽování pořádku a úklidu na pracovišti.

odpady, které Zhotoviteli vznikají jeho činností, je zakázáno vhazovat do kontejnerů
komunálního odpadu a Zhotovitel má povinnost odpady, které vznikajíjeho činností a jsou
jeho majetkem, třídit a shromaŽd'ovat. Se souhlasem objednatele si můŽe vybudovat místa
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24.

25.

26

pro shromaŽd'ování odpadů tak, aby byla tato místa řádně označena a aby tato místa
splňovala právní poŽadavky a byla zabezpečena proti zneužití. Spalování odpadů je
v katastru obce Vlastibořice zakázáno'

Namátkové kontroly ohledně nakládání s odpady mají oprávnění provádět kromě
technického dozoru zaměstnanci obce a státníorgány.

objednatel má právo jednostranně zastavit práce Zhotovitele, které jsou v rozporu s
předpisy.na ochranu Životního prostředí. Zhotovitel můŽe pokračovat v takto zastavených
pracích pouze po odstranění závad poškozujícíŽivotní prostředí a toto přerušení nemá vliv
na termíny splnění díla.

V případě zneškodnění anebo dalšího využití odpadů přímo Zhotovitelem nebo jeho
smluvním partnerem, ktený má k této činnosti oprávnění, je Zhotovitel povinen objednateli
předloŽit navyŽádání ke kontrole doklad o zneškodnění nebo o dalším vyuŽití odpadů'

Veškeré'škody a náklady vzniklé nesprávným nakládáním s odpady ze strany Zhotovitele
jdou k tíži Zhotovitele. Zhotovitel rovněŽ nese náhradu veškeých uloŽených pokut a
nápravných opatření, které uplatní na objednateli orgány státní správy a jsou uplatněny
v důsledku nesprávného nakládání s odpady Zhotovitele.

Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla koordinovat své pracovní činnosti
v rámci svého předmětu plnění na pracovišti tak, aby nedošlo ke změně předmětu plnění,
termínů realizace atd. a přitom dbát pokynů objednatele.

Zaměstnanci Zhotovitele zajišt'ující plnění díla budou mít viditelné firemní označení na
pracovních oděvech. Dále pak bude toto značení na strojích uŽívaných Zhotovitelem. Toto
platí i pro zaměstnance á stroje subdodavatelů.

Zhotovitel provádí koordinaci veškeých prací vlastních pracovních skupin a prací svých
subdodavatelů

30. objednatel r,nůze poskytnout Zhotoviteli za úplatu po předběŽné dohodě elektrickou
energii, Vodu, telefon, pronájem místnosti nebo další sluŽby, jejichŽ ceny se budou řídit
aktuálnÍm Ceníkem vybraných výrobků, výkonů pracía sluŽeb.

31' Zhotovítel bude při realizaci díla dle této smlouvy postupovat
podle zákona č. 309/2006 sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci.

Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů,
majících příslušnou kvalifikaci. Zhotovitelje povinen pouŽít ke zhotovení díla pouze takov{
zařízení a stroje, jejichŽ technický stav je v souladu s příslušnými právními a provoznímř
předpisy a jejichŽ provoz (uŽití) je na Území České repub|iky schválen'

Zhotovitel se zavazuje realizovat předmět plnění této smlouvy sám nebo prostřednictvím
subdodavatelů.

Zhotovitel předloŽí objednateli podle $ 147a odst. 1 písm. c) zákona c. 137t2oo6 Sb., o
veřejných zakázkách, v.e znění pozdějších předpisů, seznam subdodavatelů, ve kterém
uvede subdodavatele, jímŽ za plnění subdodávky uhradil více neŽ 10 % z části ceny díla
v příslušném kalendářním roce. Tento seznam zhotovitel předloŽí objednateli do 60 dnů od
splnění předmětu této smlouvy, nebo, v případě, že plnění smlouvy přesahuje 1 rok'
v termínu do 28'2. následujícího kalendářního roku. Má-li subdodavatel formu akciové
společnosti, je přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichŽ souhrnná jmenovitá
hodnota přesahuje 10 o/o základního kapitálu. Tento seznam vlastníků akcií bude
vyhotoven ve lhůtě 90 dnů před dnem předloŽení seznamu subdodavatelů. Nedošlo_li
k plnění subdodavateli z více neŽ 10o/o z části ceny díla v příslušném kalendářním roce'
předloŽí b této skutečnosti zhotovitel ve stejném termínu čestné prohlášení. V případě
prodlení zhotovitele při plnění povinnosti vyplývající z tohoto ustanovení, se zavazuje
dodavatel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,_ Kč za každý zápočatý den
prodlení.
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xll. PRoVEDEttí oíu
1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo dle této Smlouvy včasným a řádným předáním

díla na základě podpisu protokolu o předání a převzetí díla, a to na pracovišti v místě
prováděnídíla.

2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k provedení přejímky díla a to nejméně 7 dní
předem. Příslušnou výzvu učinízápisem Ve stavebním deníku nebo faxovou zprávou.

3. Závazek Zhotovitele provést dílo dle této Smlouvy je splněn vzájemným podpisem
protokolu o předání a převzetí díla podepsaného odpovědnou osobou objednaiele a
Zhotovitele dle čl' ll.

4' Zhotovitel odpovídá za to, Že díIo bude provedeno v jakosti sjednané v této Smlouvě o dílo
a jejích přílohách.

5' Dílo musí být při podpisu protokolu o předánía převzetí díla prosto vŠech vad a nboooetrů
popř. můŽe vykazovat ojedinělé drobné vady a nedodělky, které nebrání užívání díla. Tyto
případné drobné vady a nedodělky budou sepsány v předávacím protokolu se stanovením
termínu na jejich odstranění, ve kterém je zhotovitel tyto drobné vady a nedodělky
odstranit.

6' Zhotovitel se zavazuje plně respektovat a dodžet veškerá opatření a termíny stanovené
objednatelem k nápravě a odstranění případných nesrovnalostí, nedostatků a závad,
zjiŠtěných v rámci kontrolní činnosti'

xlll. VYŠŠí Moc
Pro účely této smlouvy se za vyšší moc povaŽují případy, které nejsou závislé na smluvních
stranách ani těmito stranami ovlivnitelné, které svou povahou brání smluvním stranám plnit
jejich závazkyi

Za případ vyŠší moci se téŽ povaŽují tyto okolnosti:
' objednatelem provedená změna termínu pro zahájení prací na díle, která se oá termínu

pro zahájení prací uvedeného v této smlouvě bude lišit o více neŽ 1 měsíc;
' pokud se po uzavření této smlouvy o dílo v průběhu zhotovení díla vyskytnou okolnosti,

které prokazatelně bránízhotoviteli ve splnění jeho závazku z této smlouvy vyplývajícího
a nebo které mají prokazatelný vliv na zvýšení nákladů zhotovitele souvisejícíórr se
zhotovením díla v dohodnutém rozsahu; c

' v případě prodlouŽení doby plnění uvedené v této smlouvě, které nezaviní zhotovitel, o
více neŽ 1 měsíc;

' v případě zastavení realizace díla popř. části díla, které nezaviní zhotovitel, na dobu
delší neŽ 14 dní' 

:

o dobu přerušení prací z důvodů vyšší moci se prodluŽuje doba plněnÍ, ato aniž by muselo
dojít k dohodě smluvních stran o změně smlouvy. Po dobu trvání vyšší moci není zhotovitel ani
objednatel v prodlení. JestliŽe se plnění smlouvy stane po vzniku vyšší moci nemožným za
původně sjednaných podmínek, strana, která se bude chtít na vyŠší moc odvolat, požádá
druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu' ceně a době plnění. Pokud neoó;de oo
30 dnů k dohodě, má strana, která se na vyšší moc odvolala, právo odstoupit od smlouvy.

Xv'zÁRUKAzAJAKosT DíLA A VADY DíLA, oDsTRAŇoVÁNí VAD V zÁRuce
1. Zhotovitel jednostranně poskytuje na provedené

ode dne jeho protokolárního předání objednateli.
protokolu o předání a převzetí díla.

2. Podmínky záruky'

dílo záruku za jakost v délce 60 měsíců
Tato záruka počíná běŽet dnem podpisu

t:

I2(zI9)



objednatel poŽaduje nástup k odstranění záruční vady nejpozději do 3 pracovních
dnů ode dne jejího prokazatelného oznámení (např. dopisem, faxem, elektronickou
poštou)l .

Během trvání záruční lhůty musí zhotovitel poskytovat objednateli bezplatnou záruku'

3. Dílo bude prosto jakýchkoliv vad, věcných i právních. Dílo má vady, jestliŽe neodpovídá
výsledku určenému ve Smlouvě, účelu jeho vyuŽití, případně nemá vlastnosti výslovně
stanovené touto Smlouvou nebo obecně platnými předpisy.

4' oznámení vady (reklamace), včetně popisu vady zašle objednatel Zhotoviteli písemně
faxem qnebo doporučeným dopisem bezzbytečného odkladu poté, kdy vadu zjisti|.

5' objednatel, aniŽ by touto Smlouvou modifikoval svá práva z odpovědnosti za vady dle
občanského zákoníku nebo se těchto práv vzdával' bude, dle své úvahy, uplatňovat svá
případná práva z odpovědnosti Zhotovitele za vady díla:

a) v případě vad, které prokazatelně nelze opravit, má objednatel právo poŽadovat
odstranění vady bezplatným dodáním nového díla nebo části díla - Zhotovitel je
povinen tak učinit neprodleně, nejpozději však ve lhůtě stanovené mu objednatelem
s ohledem na pova.hu vady nebo

b) pbŽadovat odstranění vady bezplatnou opravou díla nebo jeho části - Zhotovitel je
povinen tak učinit neprodleně s ohledem na povahu vady, nejpozději však do 14 dnů
od oznámení vady' pokud je to technicky a technologicky moŽné a pokud nebude v
oznámení vady stanoveno jinak nebo jinak dohodnuto

c) poŽadovat přiměřenou slevu ze smluvní ceny, která bude vyčíslena jako prokázané
zvýšené náklady na provoz a údrŽbu díla vzniklé objednateliv důsledku vady nebo

d) odstoupit od Smlouvy pro podstatné porušení Smlouvy.

6. Neodstraní-li lhotovitel vady díla ve lhůtě stanovené mu objednatelem, můŽe objednatel
rovněŽ vadu odstřanit sám nebo ji nechat odstranit' a sice na náklady Zhotovitele, aniŽ by tím
objednatel omezil jakákoliv svá práva daná mu touto Smlouvou. Zhotovitel je povinen nahradit
objednateli výdaje' které byly s odstraněním vady zajišt'ovaným objednatelem spojeny, a to do
třiceti (30) dnů po obdrŽení příslušné faktury objednatele. V případě neproplacení této faktury
má objednatel právo započíst své pohledávky do kterékoli platby Zhotoviteli.

7' odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na smluvní pokutu a náhradu škody.
objednatel má vůči Zhotoviteli rovněŽ nárok na Úhradu škody vzešlé z vady díla.

:'r

xV. SMLUVNÍ PoKUTY, Únox z PRoDLENÍ A NÁHRADA ŠKoDY
1' Smluvní strany sjednávají smluvní pokutu pro případ prodlení Zhotovitele se splněním

předmětu. plnění, pro případ vadného plnění a pro případ porušení jiného závazku
Zhotovitele vyplývajícího ze Smlouvy. Smluvní pokuta za vady předmětu plnění se vztahuje
na vady' zjištěné v době' po kterou Zhotovitel za vady odpovídá.

a) v případě prodlení termínu dokončení celého dí|a je zhotovitel penalizován smluvní
pokutou ve výši 5 000,- Kč, za každý zapoÓ,atý den, bez omezení celkové výŠe
smluvní pokuty.

b) v případě nedodrŽování pořádku na pracovišti a nezjednané nápravě po jedné
písemné výzvě objednatelem V deníku je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli
smluvní pokutu 3 000,-- KčzakaŽdý jednotlivý případ samostatně,

c) Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na
náhradu škody.

d) objednatel si vyhrazuje právo na Úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv
splatné pohledávce zhotovitele.

13(zI9)



-
e) objednatel má právo na smluvní pokutu pro případ prodlení s dohodnutým termínem

pro nástup na odstranění vad ve výši 1 .000,- Kč za kaŽdou vadu a započatý den.

0 objednatel má právo na smluvní pokutu pro případ prodlení s dohodnutým termínem
na odstranění vad zjištěných v záruční době ve výši 2 000,- Kč za každou vadu a
započatý den.

g) objednatel má právo na smluvní pokutu pro případ prodlení s dohodnutým .termínem
pro odstraněnívad a nedodělků zjištěných při předánídíla ve výši 3000,- KÓ2a kaŽdou
vadu a započatý den.

2. Smluvní strany se dohodly, Že v případě prodlení objednatele se zaplacením peněŽitého
závazkuje Zhotovitel oprávněn účtovat objednateli Úrokz prodlení ve výši 0,05 % zdlužné
částky zakaždý den prodlení'

3. Smluvní strany se dohodly, Že smluvní pokuty jsou splatné do 5ti dnů na účet objednatele.
Zaplacením smluvních pokut nejsou dotčeny nároky smluvních stran na náhradu škody'

4. Smluvní stranv se dohodlv. že smluvní pokutv povaŽuií za přiměřené ve vztahu
k předmětu díla. které neodporuií dobŇm mravům.

XVI.STAVENlŠTĚ
1. Staveniště se rozumí prostor určený v technické dokumentaci (v zadávacích podkladech)

pro realizaci díla'

2. Při vymeŽení a přípravě staveniště respektuje Zhotovitel ustanovení platných právních
předpisů o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích.

3. Podepsáním zápisu o předání staveniště, které proběhne do 10 dnů od podpisu smlouvy o
dílo, předá objednatel Zhotoviteli staveniště jako celek, pokud v této Smlouvě není
dohodnuto jinak' V zápisu se uvádí zejména:

a) Že staveniště bylo/nebylo předáno ve stavu umoŽňujícím zahájení prací' ve lhůtě
stanovené Smlouvou, popř. se uvedou závady a lhůty jejich odstranění,

b) Že hranice staveniště, popř. jeho postupně předávané části jsou/nejsou vytyÓery
kolíky nebo jiným spolehlivým způsobem

c) Že v podkladech zakázky, popř. v realizaění dokumentaci jsou/nejsou uvedeny
všechny podzemní a nadzemní rozvody a zařízení, popř. jiné překáŽky nebo Že podle
objednatelem uskutečněného průzkumu se takové překáŽky na pracovišti
nevyskytují.

4. Nejpozději při odevzdání staveniště je objednatel povinen zhotoviteli předat popř. zajistit:
-projektovou dokumentace s názvem: Změna užívání a stavební Úpravy části kulturního
domu obce Vlastibořice zpracované lng. Martinem Beksou, Vlastibořice 64, 463 44
Vlastibořice' autorizovaná osoba číslo 0009'í04 z června 2007
v tištěné podobě v 1 vyhotovení

. povolení nezbytná k realizaci díla

. doklady a informace, které za účelem realizace díla získal'
o místo pro zhotovení stavby a staveniště s podmínkami pro jejich uŽívání,
. místo pro připojení el. instalace, vody a kanalizace pro zařízení staveniště (tyto

zhotovitel osadí vlastními měřidly, náklady na spotřebovanou vodu a elektrickou energii
uhradí zhotovitel objednateli) ;. vjezdy a vstupy na staveniště;

. podmínky pro provádění díla, které má k dispozici.

ra@r9)



8.

9.

V zápisu o odevzdání staveniště musí být vymezeny vzájemné vztahy, závazky a
povinnosti v oblasti bezpečnosti práce, pokud nejsou uvedeny v této Smlouvě.

objednatelje povinen postarat se o to, aby práce Zhotovitele nebyly nad rozsah stanovený
v projektové dokumentaci omezovány právy třetích osob' a je povinen zabezpeÓit
Zhotoviteli bezplatné uŽívánÍ prostoru staveniště po dobu prací na díle a dobu potřebnou k
vyklizení staveniště.

Zaměstnanci objednatele a kontrolních orgánů mohou vstupovat na staveniště Zhotovitele'
jen pokud jsou pověřeni kontrolou za objednatele, nebo jinou kontrolní činností a prokáží
se příslušným oprávněním.

Zhotovitel je povinen udrŽovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, je povinen
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Za ekologické škody vzniklé
prováděním díla odpovídá Zhotovitel.

objedn'atel se zavazuje pro zhotovitele určit odběrná místa energií, vody atd. potřebných k
provedení díla. Dodávku potřebných energií, vody atd' a s tím spojené úhrady zajistí
zhotovite| sám na své vlastní náklady a tyto úhrady bude provádět přímo objednateli

10. Zhotovitel sezavazuje protokolárně předat a vyklidit staveniště a uvést ho do původního

stavu po protokolárním předání a převzetídíla do 10 pracovních dnů.

xvll. VEDENí sTAVEBNíno oeruÍxu
1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí pracoviště o pracích, které provádí na oJ

stavební deník (dále jen ,,deník,,) v souladu s platnými předpisy. Do deníku se zapisují
vŠechny skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy, zejména údaje o časovém postupu
prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od realizační dokumentace,
údaje důleŽité pro posouzení hospodárnosti prací a údaje nutné pro posouzení prací
orgány státní správy. objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat
své stanovisko (souhlas, námitky, apod.). Během pracovní doby musí být deník na
pracovištitrvale přístupný' Povinnost vést deník končíodevzdáním a převzetím díla.

2. Deník se skládá z Úvodních listů, denních záznamů a příloh.

3. Úvodní listy obsahují:

a) zá,kladní list, ve kterém jsou uvedeny název a sÍdlo Zhotovitele, objednatele a změny
těchto Údajů,

b) identifikační údaje díla podle realizační dokumentace,

c) přehled smluv včetně dodatků azměn,

d) seznam dokumentace díla, jejich změn a doplňků,

e) přehled zkoušek všech druhů'

4. Denní 7Arnamy se píší do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými
pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se číslují shodně s listy pevnými. Denní
záznamy mohou být psány i na volné listy s průpisy, očíslovanými a datovanými shodně s
originálerir.

5. V deníku se vyznačí doklady, které se v jednom vyhotovení, bud'v prvopise, nebo opise,
ukládaji přímo na pracovišti. Jde zejména o Smlouvu , záznamy, výkresy a zvláštní výkresy
dokumentující odchylky od realizační dokumentace. U kaŽdého dokladu se uvede, zda 1e
uloŽen u vedoucího prací nebo u zaměstnance objednatele pověřeného kontrolou,
popřípadě jiné místo jejich uloŽení.

6. Denní záznamy čitelně zapisuje a podpisuje vedoucí prací, popřípadě jeho zástupce,
zásadně v ten den, kdy byly práce provedeny, nebo nastaly okolnosti, které jsou
předmětem zápisu. Jen výjimečně tak můŽe učinit následující den. Při denních záznamech
nesmějí být vynechána volná místa. Mimo vedoucího prací můŽe provádět potřebné
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7.

L

záznamy zaměstnanec objednatele pověřený kontrolou, zmocnění zástupci objednatele a
Zhotovitele

JestliŽe vedoucí prací nesouhlasí s provede ným záznamem objednatele, je povinen
připojit k záznamu do 3 pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, Že s obsahem
zápisu souhlasí. '.

ProtoŽe na pracovišti je v běŽné pracovní době přítomen zaměstnanec objednatele
pověřený kontrolou, je vedoucí prací povinen předloŽit mu denní záznamy nejpozději
následující pracovní den a odevzdat mu prvý průpis. JestliŽe zaměstnanec objednatelé
pověřený kontrolu nesouhlasís obsahem zápisu, zapíše to do 3 dnů do deníku s uvedením
důvodů; jinak se mázato, Že s obsahem záznamŮ souhlasí.
Zhotovitel je povinen uloŽit druhý průpis denních záznamŮ odděleně od originálu tak, aby
by| k dispozici v případě ztráty nebo zničení originálu. Prvý průpis le určen pró
zaměstnance objednatele pověřeného kontrolou.

Dohodou vyjádřenou zápisem do stavebního deníku nelze měnit tuto Smlouvu o dílo.
Při podpisu protokolu o předání apřevzetí díla předá Zhotovitel deníky objednateli, který je
uschovává 10 let.

9

10.

11.

xlx. osTATNí UJEDNÁNí
1. objednatel má pÉvo odstoupit od Smlouvy v případě podstatného porušení Smlouvy

Zhotovitelem, kteným se rozumí případ, kdyŽ:

a) Zhotovitel převede své závazky, povinnosti nebo práva plynoucí z této Smlouvy na
jiný subjekt bez předchozího písemného souhlasu objednaiele,

b) i pr.Ť..opakovaná upozornění objednatele Zhotovitel bráňí nebo jinak znemožní
proÝádění kontrol a zkoušek díla nebo jeho části, nebo brání či jinak znemožní
připojení díla na zařízení objednatele nebo jeho dodavatelů'

c) Zhotovitel opakovaně nebo zvlášt' hrubým způsobem poruší na pracoviŠti nebo v
areálu objednatele pravidla bezpečnosti práce, protipoŽární ochrany, ochrany zdravípři práci, zákony a předpisy týkající se ochrany Životního prostředí či jiné
bezpečnostní předpisy a pravidla nebo jednají způsobem, jímŽ mohou objednáteli
způsobit škodu na jeho majetku nebo na zdraví osob,

d) jestliŽe smluvní pokuta podle ustanoveníčl. XV' dosáhne 10% smluvníceny díla, .
e) jestliŽe Zhotovitel opakovaně nebo dlouhodobě neplnísvé povinnosti při odstraňování

reklamovaných vad co do rozsahu, kvality nebo termínů.

0 objednatel má právo na odstoupení od Smlouvy o dílo v případě prodlení zhotovitele
s termíny dohodnutými v časovém harmonogramu o více jak 120 dní,

2' objednatel má právo odstoupit od Smlouvy v případě bude-li zahájeno insolvenční řízení
dle zák.č. 18212006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení v platném znění, jehoŽ
předmětem bude úpadek nebo hrozící Úpadek zhotovitele; zhotovitel je povinen ozhámit
tuto skutečnost neprodleně objednateli;

3. Zhotovitel má právo odstoupit od Smlouvy v případě podstatného porušení Smlouvy
objednatelem, kteým se rozumí případ, kdyŽ: r

a) objednatel převede své závazkv, povinnosti nebo práva plynoucí z této Smlouvy na
jiný subjekt bez předchozího písemného souhlasu Zhotovitele

b) i přes opakovaná upozornění Zhotovitele objednatel brání nebo jinak znemožní
prováděnídíla nebo jeho části, nebo brání čijinak znemožní připojenídíla na zařízení
objednatele nebo jeho dodavatelů,

c) i přes opakovaná upozorněníZhotovitele objednatel neplnísoučinnost potřebnou pro
zhotovenídíla,
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d) pokud bude objednatel v prodlení s úhradou plateb po dobu delší neŽ 30 dní, má
zhotovitel právo zastavit práce na dobu, neŽ dojde k Úhradě plateb. Pokud bude toto
prodlení delší neŽ 60 dní, má zhotovitel právo od smlouvy odstoupit, pokud se obě
strany nedohodnou jinak' Podmínkou pro tento postup je skutečnost, Že se jedná o
prodlení objednatele, nikoli o zadrŽení platby z dŮvodu porušení povinnosti
zhotovitele.

odstoupení od Smlouvy pro podstatné porušení se nedotýká povinnosti smluvních strany
zaplatit druhé smluvní straně smluvní pokuty a nahradit jí škody. odstoupením od Smlouvy
nepozbývají platnosti ustanoveníXV. a XVl' této Smlouvy.

V případě' Že jedna smluvní strana odstoupí od Smlouvy pro podstatné porušení Smlouvy
druhou smluvní stranou, zašle jí ''oznámení o odstoupení pro podstatné porušení
Smlouvy''. Smluvní strany pak budou postupovat podle pokynů uvedených v tomto
oznámení.

Při odstoupení od smlouvy objednatelem zhotovitel postoupí objednateli veškerá práva,
včetně práv z patentů a licenčních smluv, know-how a veškerého průmyslového a
duševního vlastnictví, právní nároky a výhody Zhotovitele k dílu ve stavu ke dni odstoupení
od Smlóuvy.

Při odstoupení od smlouvy objednatelem je objednatel je oprávněn sám nebo
prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho část dokončit případně opravit nebo jinak uvést
do souladu s podmínkamitéto Smlouvy.

Pokud není v písemném oznámení objednatele o odstoupení od Smlouvy uvedeno jinak,
Zhotovitel po obdrŽenÍ takovéhoto oznámení neprodleně:

a) zastaví provádění díla,

b) ukončívšechny su'bdodavatelské Smlouvy váŽící se k dílu,

c) předá óojeonateti dílo nebo části díla provedené Zhotovitelem ke dni odstoupení od
Smlouvy objednatelem a postoupí objednateli veškerá práva, právní nároky a
výhody Zhotovitele k předmětu Smlouvy ve stavu ke dni zrušení Smlouvy.

Zhotovitel odpovídá za škodu, která vznikne nebo může vzniknout objednateli v důsledku
případných právních vad díla, spočívajících zejména v jeho zatíŽení právem z
průmyslového vlastnictví, respektive právem k potenciálnímu předmětu průmyslového
vlastnictví, náleŽejícím třetí osobě a zavazuje se uhradit objednateli všechny škody vzniklé
z nedodrŽení právní nezávadnosti díla.

V případě odstoupení od smlouvy uhradí objednatel zhotoviteli cenu zhotovené části díla v
cenách.dle rozpočtu uvedeného v příloze k této smlouvě a dále náklady, které v souvislosti
s prováděním díla jiŽ prokazatelně vynaložtl a nebo které bude muset zhotovitel ještě
prokazalelně vynaloŽit V případě nákladů ,,které bude muset zhotovitel ještě prokazatelně
vynaloŽit" se rozumí náklady na materiál popř. výrobky určené ke zhotovení díla tzv. ,,na
cestě"'nebo materiál a výrobky určené ke zhotovení díla, které jsou jiŽ objednané a jejichŽ
výrobu a dodání nelze již zrušit. Tento materiál a výrobky dodá zhotovitel objednateli.
Seznam tohoto materiálu a výrobků s uvedením jejich ceny a s termíny dodání objednateli
je zhotovitel povinen předloŽit objednateli do 14 dnů od data odstoupení, jinak nárok na
Úhradu těchto nákladů zhotoviteli zaniká, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
Splatnost těchto nákladů smluvní strany dohodly na 30 dnů od doručení platebního
dokladu.

Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou Smlouvu týkající Se pojištění
odpovědnosti za škody v min. vÝši 3.0 mil. Kč vzniklé na prováděných stavbách včetně
materiálŮ určených k zabudování do díla a věetně zařízení staveniště, přičemŽ toto
pojištění,bude zhotovitel povinen udžovat po celou dobu prováděnídíla.

Zaměstnanci Zhotovitele a jejich subdodavatelé musí mít příslušná platná osvědčení k
výkonům, které budou při realizacitéto smlouvy potřebovat

12.

L7(zI9)
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13

14.

15.

'16.

17.

V případě rozporu platí následující pořadí smluvních podkladů-Smlouva o dílo, nabídka,
platné Čsru a právní předpisy, výkresová dokumentace, stavebnídeník

Zhotovitel musíveškerou dokumentaci související s provedením realizací stavby archivovat
minimálně 10let od dokončenídíla.

Zhotovitel je povinen do 7 pracovních dnů písemně oznámit objednateli, Že se stal
nespolehlivým plátcem dle rozhodnutí vydaném dle $ 106a zákona č.23512004 Sb.,
zákona o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů správcem daně'

V případě, Že se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem, zhotovitel souhlasí s tím, Že
objednatel hodnotu plnění odpovídající dani uhradí přímo na účet správce daně v reŽimu
podle S 109a zákona č.23512004 Sb., zákona o dani z přidané hodnoty, . ve znění
pozdějších předpisů.

Zhotovitel souhlasí se zveřejněním celého znění smluvního vztahu včetně všech dodatkŮ
na profilu zadavatele - objednatele.

Xx. zÁvĚneČNÁUSTANoVENí
1. Jednotlivé články této Smlouvy mohou být doplňovány, měněny nebo rušeny písemnými

vzájemně dohodnutými číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými osobami stran
uvedenými v čl. l Smluvnístrany této Smlouvy.

2. Práva a povinnosti smluvních stran při uzavírání této Smlouvy, při její realizaci, jakož i
práva vyplývající z porušení této Smlouvy se řídí občanským zákoníkem, pokud účastníci
touto Smlouvou nesjednali něco jiného.

3. Pokud kterékoliv ustanovení této Smlouvy nebo její části je nebo se stane neplatným, či
soudně nevynutitelným, nebude mít tato neplatnost či nevynutitelnost vliv na platnost či
vynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy nebo jejích částí, pokud nevyplývá přímo
z obsahu této Smlouvy, že příslušné ustanovení nebo jeho část nelze oddělit od dalšího
obsahu této Smlouvy' Pro případ pochyb, které nejde nebo nebude moŽno odstranit ani
výkladem interpretačních ustanovení této Smlouvy, platí interpretace dle s 555 a násl.
zákona č. 8912012 sb. obchodního zákoníku, v platném znění, s přihlédnutím k účelu a
hospodářskému významu této Smlouvy.

4. Zhotovitel si je vědom, že je Ve smyslu ust. s 2 písm. e) zákona č' 32012001
Sb',o finanční kontrole Ve veřejné správě a změně některých zákonů Ve znění
pozdějších předpisů (dále jen zákon o finanční kontrole''), povinen
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly'

5. Technický dozor v rámci této stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.

6. objevili se podmínky vzájemně si odporující v tomtéŽ smluvním dokumentu nebo ve
smluvních dokumentech se stejnou prioritou, platí podmínky uvedené dříve před
podmínkami uvedenými později.

7. Tato Smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrŽí 2
exempláře. Smlouva nabývá platnosti a Účinnosti dnem podpisu osobami uvedenými v čl. l.
této Smlouvy. j

8' Zhotovitel a ani objednatel nejsou oprávněni zčásti nebo zcela převést své závazky
vyplývající ztéto Smlouvy na třetí stranu bez předchozího píspmného souhlasu druhé
strany.

9. Nedílnou součástí této Smlouvy o dílo jsou přílohy:

o Příloha č. 1 - oceněný výkaz výměr (rozpočet díla)

Výše uvedené dokumenty této Smlouvy o dílo se vzájemně doplňují a vysvětlují. V případě
nejednoznačnosti nebo rozporu mají přednost ustanovení jednotlivých článků Smlouvy před
ustanoveními výše uvedených příloh.
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Ve Vlastibořicích dne: 24.9'2014

Za Objednatele:

lng. Martin Beksa
Starosta

V Liberci dne : 24.9.2014

Za Zhotovitele

lng. Radek Svoboda
jednatelffi

*
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Položkový rozpočet stavby

Kulturní dům Vlastibořice

objednatel: oBEc VLAsTlBoŘlcE lČ: 00671878

Vlastibořice 23 DlČ:

46344 Sychrov

Zhotovitel: GALLOS s.r.o.

České mládeže 461

460 08 LTBEREC I

lČ'. 25047485

DlČ: GZ25047485

Vypracoval: lng, Radek Svoboda

Rozois cenv Celkem

HSV 2106 044,49

PSV 308 515,29

MON 20 000,00

Vedlejší náklady 30 000,00

ostatnínák|ady 0,00

Celkem 2 464 559,78

Rekapitulace daní

Základ pro sníŽenou DPH 15% 0,00 czK

SníŽená DPH 15 o/o 0,00 czK

Základ pro základní DPH 21 oÁ 2 464 559,78 CZ(

Základní DPH 21 % 517 557,55 CZK

Zaokrouhlen í 0,00 czK

Cena celkem s DPH 2 982117,33 czr

Liberci dne

Za zhotovitele

Zpracováno programem BUlLDpower S, @ RTS' a's. Stránka 1 z2



Rekapitulace dílů

Číslo Název. Typ dílu Celkem OTto

2

2

5

61

62

64

91

94

t:;

99

764

766

783

784

M21

VN

Zemní práca

Základy,zvláštn Í zakládán í

Svislé a kompletní konstrukce

Komunikace

Upravy povrchů vnitřní

Upravy povrchů vnější

Výplně otvorů

DoplňujÍcí práce na komunikaci

Lešení a stavební výtahy

Dokončovací kce na pozem.stav.

Bourání konstrukcí

ProráŽeni otvorů

Staveništní přesun hmot

Konstrukce klempířské

Konstrukce truhlářské

Nátěry

Malby

ElektromontáŽe

Vedlejšínáklady

HSV

HSV

HSV

HSV

HSV

HSV

HSV

HSV

HSV

HSV

HSV

HSV

HSV

PSV

PSV

PSV

PSV

MON

VN

1

72822

71 911

21 700

32 351

36 4't6

354 093

181 102

27 441

237 017

23 712

2049

19 965

25 466

123 287

89 754

77 655

17 820

20 000

30 000

3

3

1

1

1

55

7

1

1

0

1

0

1

1

5

4

ó

1

1

1

a

Cena celkem 2464 560 10c

Zpracováno programem BUlLDpower S, O RTS' a.s. Stránka2z2



P et

S: Změna uŽívání a stavební úpravy části kulturnÍho domu obce Vlastibořice

o:

R:

P.č. íslo ooloŽkv Název poloŽkv MJ mnoŽstvÍ cena / MJ celkem
Díl: 1 Zemníoráce 72 822,30

1

2

J

4
Á

6

7
a

9

10

11

849

13

14
1t

tb
17

1B

19

20

zt

Díl:

1 1 3'1 06121 R00

1 13107'123R00

1 1 9001 401 R00

1 1 9001 421 R00
'l 19001422R00

120001101R00

120003111R00

13120'1 101R00

1 31 201 1 09R00

1 32201 1 01 R00

1 32201 1 09R00.

1 39601 I 02R00

1 62201 1 01 R00

1 62701 1 05R00
r ezzozr ggnob

1 71 201 201 R00

1 751 01 201 R00

1812011o2ROO

18200'l 121R00
'18040002'l RAo

58341 705.4

2

Rozebrání dlaŽeb z betonových dlaždic na sucho

odstranění podkladu pl' 200 m2,kam.drcené tl.30 cm

Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm

Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů

Dočasné zajišiění kabelů - v počtu 3 - 6 kabelů

Příplatek za ztížení vykopávky V blízkosti VedenÍ

Ztížené vykopávky

Hloubení nezapaŽených jam v hor.3 do 'l00 m3

Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3

Hloubení nýh šÍřky do 60 cm v hor.3 do 100 m3

Příplatek za lepivost - hloubenÍ nýh 60 cm v hor.3

Ruční výkop jam' rýh a šachet v hornině tř' 3

Vodorovné přemístění výkopku z hoÍ.1-4 do 20 m

Vodorovné přemístění výkopku zhor'1-4 do 10000 m

Poplatek za skládku zeminy

UloŽení sypaniny na skládku

obsyp objektu bez prohození sypaniny

Úprava pláně v násypech V hor. 1-4, se zhutněním

Plošná úprava terénu, nerovnosti do '15 cm v rovině

ZaloženÍ trávníku parkového, svah, s dodáním osiva

Kamenivo drcené frakce PDK 11l22

Základv .zv láštn í za k l ád á n í

m2

m2

m

m

m

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m2

m2

m2

T

16,00000

30,00000

2,00000

6,00000

2,00000

9,00000

9,00000

6,00000

6,00000

32,00000

32,00000

2,00000

32,00000

32,00000

32,00000

32,00000

3,00000
'120,00000

1 20,00000

1 20,00000
'16,00000

37,80

420,00

266,00

208,50

284,50

372,00

423,50

184,00

22,10

268,00

181 ,00

849,00

29,20

241 ,50

240,00

15,00

535,00

10,50

27,90

29,00

393,00

604,80

12 600,00

532,00

1 251,00

569,00

3 348,00

3 811,50

1 104,00

132,60

I 576,00

5 792,00

1 698,00

934,40

7 728,00

7 680,00

480,00

1 605,00
'1 260,00

3 348,00

3 480,00

6 288,00

71 910,50
22
,?

24

25

Díl:

2129711 10R00

451541111RXD

21 281 001 0RAC

693661 93

3

opláštěnítrativodů z geotext., do sklonu 1:2,5

LoŽe do dren.ýh u objekt ze štěrkodrtě 32 - 63 mm

Trativody z PVC drenáŽních flexibilních trubek' loŽe a
obsyp štěrkopískem, trubky d 100 mm
Geotextilie 300 g/m2

Svislé a kompletní konstrukce

m3

m2

m

m2 21 0,00000

27,00000

85.00000

240 00000

23,10

966,00

315,50

59 00

4 851,00

26 082,00

26 817,50

14 160,00

21 700,00
lb

27

Díl:

311419811R00

349231 821 R00

5

lzolace -nopová fólie svisIe

Přizdívka ostění s ozubem z cihel' kapsy do 30 cm

Komunikace

m2

m2

82,00000

3,00000

214,00

1 384,00

n17 548,00

4 152,00

32 350.56

31

JJ

Díl:

28

29

JU

564772111R00

564801 'l 12R00

5648211 12R00

59621 5041 R00

59900001 0RAA

59245030

61

Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 25 cm

Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tlouŠťky 4 cm, PDK 4/8

Podklad ze Štěrkodrti po zhutnění tloušťky 9 cm, z PDK
11122
KladenÍzámkové dlaŽby tl. 8 cm do drtě tl. 5 cm

Rozebrání a oprava asfaltové komunikace, řezání,
výměna podkladu tl. 30 cm, asfaltobet.7 cm
Dlažba zámková BEST klasiko 8 cm přírodní

Uoraw oovrchů Vnitřní

m2

m2

m3

m2

m2

m2

30,00000

15,00000

6,00000

15,00000
'10,00000

6,00000

283,50

47,10

393,50

242,00

1 554,00

268,01

I 505,00

706,50

2 361,00

3 630,00
'15 540,00

1 608,06

36 416,40
J+

36

3I
2a

20

40

Díl:

60201 51 02R00
610991111R00

612421626R00
612471413R00

622481211R00

632451022R00

61 21 00020R44

oz

Postřik cementový weber.dur ručně

Zakýv ání výpln í vnitřn ích otvorů

omítka vnitřní zdlva, MVC' hladká

Úprava vnitřnÍch stěn aktivovaným štukem s přísad.

MontáŽ výztužné sítě do stěrkového tmelu

Vyrovnávací potěr MC 15, V páSu, tl. 30 mm

ZačiŠtění omítek kolem oken a dveřÍ, podlah,obkladů a
soklů
Upraw povrchů Vněiší

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m

42,00000

35,00000

42,00000

42,00000

32,00000

8,00000

240,00000

38,20

34,20

193,00

114,50

181,00

201,50

55.40

'1 604,40

1 197,00

8 106,00

4 809,00

5 792,00

1612,00

13 296,00

1 354 093.30
41 1 61 91 RoN Penetrační nátěr stěn na stáV.břízolit a pod akryl m2 1 402,00000 29,70 41 639,40
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42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

EA

5B

^o
60

ot

rl

Díl:

620991 1 21 R00

62231 901 4ROO

62231 9 1 34RT5

62231 91 53RT3

622421491R00

622421492R00

622421494R00

622421655R00
622432112R00

622451131R00

622451145R00
azzqlszzaoŇ

622481113R00

629451111R00

7664171 'l 1RoN.

781741014R00

6221 0001 oRAA
7 1 31 3001 0R44
59635023

60517102

631 551 41

64

ZakýuánÍ výplní vnějších otvorů z lešení

Soklová lišta hllník KZS Weber tl. 150 mm

Zatepl. Webertherm elastic, fasáda, EPS F '140 mm

Zatepl.sys.Webertherm elastic, ostění, EPS F 30 mm

Doplňky zatepl. systémů, rohová lišta s okapničkou

Doplňky zatepl. systémů, okenní lišta s tkaninou

Doplňky zatepl. Systémů, podparapetní llšta s tkan

ZateplovacÍ systém Weber, extrud. polystyren 80mm

omítka stěn dekorativ' Terra-marmolit střednězrnná

omítka vnější stěn, MC, hladká, sloŽitost 1 - 2

omítka vnější stěn' MC, ocelí hlazená' slož' 1 -2
om ítka stěn,akrylátová,probarVená 2,0 mm,sl.4'
vč.šambrán,dvě barvy
PotaŽení vnějších stěn sklotex. pletivem, vypnutí

Vyrovnávací vrstva MC šířky do 15 cm, tep.maltou

Podkladový rošt pod obložení stěn šroubovaný vruty

obklad vnějších stěn, obkl' hutné 250x 65 do MC

omítka stěn vnější vápenocem' , otlučení a zřízení ze 100

lzolace tepelná stěn přibitÍ, tloušťka 6 cm

Pásek obkladový cihelný Naturbrick Sonsbeek, vč.rohů a
parapetů
Lať SM/JD 1 pod 25 cm2 délka 200-399 cm

Deska izolačnÍfasádníAlRRocK LD 100x60x 6 cm

otvorů

m2

m

m

m

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m

m

m2

m2

m2

m2

m3

m2

1 96,00000

9s.00000

ooo,ooooo

41,00000

21 6,00000

339,00000

66,00000

97,00000

65,00000

360,00000

65,00000

643,00000

660,00000

52,s0000

930,00000

58,00000

1 60,00000

238,00000

62,00000

2,70000

260,00000

34,40

158,50

672,00

I 177,00

65,60

147,50

107,50

660,00

534,00

323,50

481,50

288,00

1 15,00

41,00

584,00

300,00

49,20

330,00

6165,00
126,13

6 742,40

15 057,50

443 520,00

48 257,00

14169,60

50 002,50

7 095,00

64 020,00

34 7'10,00

1 16 460,00

31 297,50

185 184,00

75 900,00

2152,50
54 405,00

33 872,00

48 000,00

11 709,60

20 460,00

16 645,50

32 793,80

181 102,38
OJ

64

oc

bt)

Díl:

641 95221 1 R00

6421 01 001 RXD

61 1 10318.D

61173135

91 ,i

osazení rámů okennÍch ' 
p|ocha do 2,5 m2

Výměna okna ' oprava ostění, parapety' zed'tloušťky 80

cm
okna a vchod.dveře plast VEKRA dvojsklo'
Vč.Vn itř. parapetů, kován í

Dveře vchodové plné jednokřÍdlé do 90cm-dodávka'
vč.montáŽe a kování-plastové s nadsvětlÍkem

Doplňuiící práce na komunikaci

kus

kus

m2

m2

28,00000

28,00000

28,14000

2,35000

333,00

1 182,00

4 317,00

7 320,00

9 324,00

33 096,00

121 480,38

17 202,00

27 440.50
7

Díl:

b

68

69

916561111R00

918101111ROO -

58341006.A

59217465 t,

94

osazení záhon.obrubníků do loŽe zB 12,5 s opěrou

LoŽe pod obrubníky nebo obruby dlažeb zB 12,5

Štěrk praný-kačírek,dodávka a rozprostření' okapový
chodník
obrubník parkový Granitoid ABo 100/8/25 ll nat

Lešení a stavební výtahv

Ťl

TI

f
a

(us

70,0000c

3,2000c

4,0000c

75,0000(

139,00

2 535,00

498,00

101 ,42

I 730,00

I 112,00

1 992,00

7 606,50

237 017.00
tt

72

/J

74

75

76

77

78
aÓ

Dí|:

941 941 051 R00

941 941 391 R00

94 1 941 500R00

941 941 851 R00

941 955003R00

9449431 01 R00

94494401 1 R00

944944031 R00

944944081 R00

95

MontáŽ lešení leh.řad.s podlahami'š.1'5 m, H 10 m

Příplatek za každý měsíc pouŽití lešení /3měsíce/

Dovoz včetně odvozu lešení

DemontáŽ lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m'H 10 m

Lešení lehké pomocné' výška podlahy do 2,5 m

Záchytné lešení na nosné konstrukci se zábradlím

MontáŽ ochranné sítě z umělých vláken

PřÍplatek zakaždý měsíc použití sítí k pol' 4011

Demontáž ochranné sítě z umělých vláken

Dokončovací kce na pozem.StaV'

m2

m2

km

m2

m2

m

m2

m2

m2

930,00000

2 790,00000

50,00000

930,00000

25,00000

35,00000

930,00000

2 790,00000

2 790,00000

42,00

31,30

245,00

28,70

139,50

399,50

11,80

8,40

7,10

39 060,00

87 327,00

12 250 00a
26 691,00

3 487,50

13 982,50

10 974,00

23 436,00

19 809,00

23712.00
E(

Díl:

95290'1 111R00 .

96

Vyčištění budov o výšce podlaŽí do 4 m-2x

Bourání konstrukcí

m2 320,00000 74,1 23 712,00

2 048.50
81

82

Díl:

96703'1732R00

968072455R00

97:

PřisekánÍ plošné zdiva cihelného na MVC tl. 10 cm

Vybourání kovových dveřních zárubní pl' do 2 m2

ProráŽeníotvorŮ

m2

m2

12,00000

2,50000

'I 18,0C

253,0C

1416,00

632,50

'19 965.05
o2

84
OE

Óo

87

88
eo

90

97801 31 91 R00

97801 5291 R00

979011111R00

979081í 1'1 R00

979081 '12 1 R00

9790821 1 1 R00

9790821 21 R00

9790871 I 2R00

otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %

otlučení omítek vnějších MVC v sloŽit.1-4 do 'l00 %

Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP

odvoz suti a vybour. hmot na skládku do "l km

Příplatek k odvozu za každý další 1 km

Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m

Příplatek k Vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m

Nakládání suti na dopravní prostředky

m2

m2

t

t

t

t

t

t

50,00000

1 20,00000

2,00000

9,50000
'190,00000

9,50000

76,00000

9,50000

56,50

43,50

241 ,50

9,50
'1 5,1 0

205,00

22,80

105,00

2 825,00

5 220,00

483,00

90,25

2 869,00

1 947,50

1 732,80

997,50
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9'l

Díl:

979999999R00

99
Poplatek za skladku 10 % příměsí -Vesecko

Staveništní přesun hmot
9,50000 400, 3 800,00

)5A 
^in92

Díl:

99928111'l R00.

764
Přesun hmot pro opravy a údrŽbu do výšky 25 m

Konstrukce klempÍřské
34,00000 749,0C 25 466,00

123 286 75
Ó2

94

95

96

Díl:

764233430R00

764510450RT2

764252411RAB

76455441 0RAts

766

Lemování zTiZn zdí, plochých střech' rš 330 mm
oplechovánÍ parapetů včetně rohů Ti Zn, rš 33O mm,
nalepení EnkolÍtem
Žlab zTizn plechu podokapní půlkruhový, rš 33O mm
odpadní trouby z TiZn plechu kruhové, průměru 10O mm

Konstrukce truhlářskó

m

m

m

m

22,00000

88,90000

98,00000

82,00000

503,00

497,50

352,00

408,50

't 1 066,00

44 227,75

34 496,00

33 497,00

89 753,54
97
oa

99

100

101

DÍl:

765901 1 05RXD
76641 001 0RAt

54914620

61 191684

67352182.A

783

MontáŽ fólie paropropust. na stěny
obklad stěn palubkami pero - dráŽka, pouze montáŽ'
obklad ve specifikaci
Dveřní kování vnitřní'zámek FAB vč.vloŽky
Palubka obkladová SM tlouŠťka 19 šíře 1 16 mm A"/B

Fólie hydroizolační difuzní Tyvek SUPRo
Nátěrv

m2

m2

kus

m2

m2

1 19,00000

I 19,00000

1,00000

1 42,00000

131,00000

52,00

412,50

466,00

192,14

5'l ,36

6 188,00

49 087,50

466,00

27 283,88

6 728,16

77 655.00
102

Dí|'

7837268'l0R0N

784
Nátěr lazurovací tesař. konstr. Xyladecor 2 x

Malby
m2 465,00000 167,00 77 655,00

17 820,00
IUJ

Díl:

784164122R0N

M21
Malba HET Line 4x

EIektromontáŽe
m2 396,00000 45,0C 17 820,00

20 000.00
104

Díl:

2 1 0200020RAN

VNi

Hromosvod-svody vč.revize a posouzení zemnění,
OPRAVA s materiálem do Stis'Kč
Vedlejší náklady

kompl 1,00000 20 000,0c 20 000,00

30 000,00
10t

10€

VRNO

VRNl

rrovozní vlivy

Zařízení staveniště
Soubor

Soubor

1,00000

1,00000

15 000,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00
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