číslo

smlouvy: 33/ZEPS/2017

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle ust. § 2586 a následujících§ týkajících se „díla" uvedených v Občanském zákoníku
č.

1.

89/2012 Sb. v platném

znění

SMLUVNÍ STRANY
Objednatel:

Město ,Jiříkov

Městský úřad Jiříkov, Náměstí čp. 464/1, 407 53 Jiříkov
Sídlo:
00261424
IČ:
p. Michalem Majákem, starostou města
Zastoupen:
Osoba oprávněná k podepisování
starosta@j irikov .cz
smlouvy a dodatků:
p. Michal Maják, starosta města
Osoby pověřené k jednání:
stredak.p@jirikov.cz
412 337 250
ve věcech technických:
Petr Stredák
hermanek.m@jirikov.cz
412 338 350
Michal Heřmánek

Registrace:
Bankovní spojení:

ČS a.s. Děčín, pobočka Rumburk

Číslo účtu:

0921389399/0800

(dále jen objednatel)
Dodavatel:

ZEPS s.r.o.

Sídlo:

Lindava 84, 471 58 Cvikov

IČ:

28688651
CZ28688651
Markem Říhou, jednatelem společnosti

DIČ:

Zastoupen:
Osoba oprávněná k podepisování
smlouvy a dodatků:
Marek Říha, jednatel společnosti
Osoby pověřené k jednání:
Zdeněk Bredl, stavbyvedoucí
725 919 922
ve věcech technických:
KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 26966
Registrace:
Bankovní
ČS a.s., pobočka Česká Lípa
spojení:
994
365 339/0800
Číslo účtu:

bredl@zcps.cz

(dále jen zhotovitel)

uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen smlouva), kterou se zhotovitel zavazuje k řádnému a
včasnému provedení díla specifikovaného v ustanovení č. 2 této smlouvy a objednatel k
zaplacení ceny za jeho provedení podle ustanovení č. 3 této smlouvy, a to za podmínek dále
ve smlouvě uvedených.

Majetek Města .Jiříkov. Dokument ani žádná jeho část nesmějí být bez souhlasu majitele dále šíreny, kopírovány nebo převádčny m1 jin)1 typ nosiče k
jiným l1čell11n, než ke kter)·m byly určeny.

2.

PŘEDMĚT DÍLA

2.1. Pí'edmětcm díla jsou stavební práce na akci: ,,Jiříkov - stavba chodníku, ul. Březinova - SO
-104".

Podél části komunikace ul. Březinova v Jiříkově od křižovatky ul. Filipovská a Březinova až
k objektu čp. 899 - restaurace „Bílý dům".

2.2. Předmět díla je uveden v požadavcích zadavatele na rozsah a obsah díla a je vymezen textovou
části zadávací dokumentace.

3.

CENA ZA DÍLO

3 .1

Dohodnutá smluvní cena činí:
787 983,93 Kč (slovy sedmsetosmdesátsedmtisícdevětsetosmdesáttřikorun českých a
devadesát tři haléřů) bez DPH,
157 596,79 Kč (slovy stopadesátsedmtisícpětsetdevadesátšestkorun českých a sedmdesátdevět
DPH,

haléřů)

945 580,72 Kč (slovy devětsetčtyřicetpěttisícpětsetosmdesátkorun českých a sedmdesátdva
haléřů) včetně

DPH.

3 .2

Dohodnutá cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná. Cena je dohodnuta za kompletní
dílo, je platná do doby odevzdání a převzetí díla a zahrnuje veškeré náklady a přiměřený zisk
dodavatele související s řádným provedením díla.

3.3

Cena zahrnuje i dodatečné dodávky a práce, které nejsou ve smlouvě specifikovány, ale jsou
nezbytné pro řádné splnění díla.

4.

TERMÍNY PLNĚNÍ

4.1

Dodavatel je povinen dokončit dílo v souladu s podmínkami této smlouvy a odevzdat je
objednateli na základě zápisu o předání a převzetí díla nejpozději do 31.10.2017

4.2

Základní termíny:

4.3

a) zahájení prací
b) dokončení stavebních prací

do 5 dnů od podpisu smlouvy
do 47 dnů od uzavření smlouvy
o dílo

c) počet dní

42 dní

plnění

zakázky ve dnech

Dodavatel provede dílo v souladu s termíny v odstavci 4.2.
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4.4

Termíny uvedené v odstavci 4.2 jsou milníky, na které se vztahuje ujednání o smluvních
pokutách v čl. 8 přílohy č. I smlouvy - Obchodní podmínky.

4.5

O termínech plnění jednotlivých položek podle odst. 4.2. bude dodavatel
informovat objednatele.

5.

PŘÍLOHY

5.1

Právní vztahy a povim10sti smluvních stran se kromě ustanovení této smlouvy
uvedenými přílohami, které tvoří nedílnou součást této smlouvy:
příloha č.

I - Obchodní podmínky

příloha č.

2 - Harmonogram postupu prací uvedený ve dnech

příloha č.

3 - Cenová specifikace díla

neprodleně

řídí

níže

5.2

Výše uvedené přílohy se vzájemně doplňují a vysvětlují. V případě nejednoznačnosti nebo
rozporu mají přednost ustanovení této smlouvy před ustanoveními výše uvedených příloh této
smlouvy. Ustanovení příloh mají navzájem přednost ve výše uvedeném pořadí.

6.

OSTATNÍ USTANOVENÍ

6.1

Objednatel je

6.2

Dodavatel musí při plnění celého předmětu díla dodržovat a plnit všechny požadavky českých
norem (platných i doporučených) v příslušných oborech, včetně příslušných právních

oprávněn

kontrolovat postup plnění dodavatele.

předpisů.

6.3

Dodavatel zajistí opravy po dobu záruky.

6.4

Dodavatel může pro plnění této smlouvy použít pouze ty subdodavatele a v takovém rozsahu,
které mu předem písemně schválil objednatel. O uzavření smlouvy s každým takovým
subdodavatelem bude dodavatel neprodleně informovat objednatele.

6.5

Dodavatel nesmí převádět úplně ani zčásti své závazky, práva a povinnosti dané mu touto
smlouvou bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

6.6

Měnit

text této smlouvy, jejích příloh a doplňkú lze jen formou pořadově
číslovaných písemných dodatků, odsouhlasených a řádně podepsaných k tomu oprávněnými
zástupci obou smluvních stran. K platnosti dodatků a změn této smlouvy se vyžaduje dohoda
o celém obsahu dodatku nebo změny.

6.7

Osoba pověřená pro jednání ve věcech technických je oprávněna v rámci této smlouvy vést s
protistranou jednání technického rázu týkající se předmětu díla a podmínek jeho provedení.
Osoba zmocněná pro jednání ve věcech technických není oprávněna měnit, rušit ani uzavírat
dodatky smlouvy.

nebo

doplňovat
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6.8

Tato smlouva je založena na zákonech a předpisech , včetně celních a daiiových, platných v
České republice ke dni podpisu smlouvy.

6.9

Pojmy uvedené v této smlouvě a j ej ích přílohách mají stejný význam a musí být vykládány
stejným způsobem jako pojmy uvedené v obchodních podmínkách.

6.1 O Smlouva nabývá platnosti a
stran.

účinnosti

6. 11 Tato smlouva je vyhotovena v j azyce
strana obdrží dva.

českém

6. 12 Podpisem této sm louvy se ruší veškerá
nebo netvoří její přílohu.

V

Jiříkově,

dnem podpisu

ve

předchozí

oprávněnými

čtyřech

zástupci obou smluvních

stejnopisech, z nichž každá smluvní

ujednání , která se nestala

.

součástí

smlouvy,

-1,.-10.

o-r:;...
V Rumbmku dne .... .. .. 2,.....

dne 16.10.2017

s ,.r.o.

®

ko111Jkl11i ,1rhr . · · ku• a 109, 408 OI ílwnburk
sidlo 1pol ť11 1 111ti : Ln ,1 1 M, 117158 Cvikov
trl.:-14, 0 11I l JJII JJú, 1Lfl1,1II: lllío(utcps.cz
IC: 7tlG88C,~ I, Ol č · WRú8Uó5I

Marek Říha
starosta města Jiříkov

j ednatel
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spol ečnosti

ZEPS s.r.o.

PŘÍLOHAČ.1

POŽADAVKY ZADAVATELE NA OBCHODNÍ
PODMÍNKY

červen

2017
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1.

DEFINICE POJMŮ

1.1

V této

smlouvě

o dílo musí být níže uvedené pojmy interpretovány takto:

den - kalendářní den.
dílo - souhrn prací, služeb, užívacích práv, dokumentace a poskytnutých záruk, které v
souhrnu splúují požadavky stanovené smlouvou a slouží účelu použití, který je požadován
objednatel - Město Jiříkov, se sídlem: Náměstí 464/1, 407 53 Jiříkov, které objednává
zhotovení díla, zadává předmět smlouvy o dílo a uzavírá smlouvu s vybraným uchazečem
práce - činnosti nezbytné pro provedení díla a jiné závazky dodavatele zahrnuté do
smlouvy.
smluvní cena - cena splatná dodavateli podle smlouvy za řádné a
daných dodavateli touto smlouvou a předání díla objednateli.

včasné splnění

povinností

smlouva - rozumí se smlouva o dílo podle ustanovení § 2586 a následujících § týkajících se
„díla" uvedených v Občanském zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění, kterou se
dodavatel zavazuje k provedení určitého díla a objednatel se zavazuje k zaplacení odměny
za provedení díla
strana, strany nebo smluvní strana, smluvní strany - objednatel a dodavatel. Třetí strana je
jakákoliv jiná osoba nebo subjekt vyplývající z kontextu.
subdodavatel - právnická nebo fyzická osoba, která byla dodavatelem se souhlasem
objednatele pověřena subdodávkou části díla pro dodavatele.
zástupce objednatele - taková osoba, kterou oznámí objednatel písemným
dodavateli a která postupuje v rámci pravomocí, daných jí objednatelem.
dodavatel - právnická nebo fyzická osoba uvedená jako taková ve

sdělením

smlouvě.

2.

ZPŮSOB PLNĚNÍ SMLOUVY

2.1

Dodavatel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. Dílo a jeho
jednotlivé části budou provedeny v rozsahu a za podmínek uvedených ve smlouvě.

2.2

Pokud dodavatel bude z jakéhokoli důvodu potřebovat pro řádné splnění smlouvy rozšířit
počet pracovníků, a nebo počet odpracovaných hodin nad rámec uvažovaný ve smlouvě,
provede nutné rozšíření na své vlastní náklady takovým způsobem, aby byl schopen splnit
smlouvu.

2.3

Dodavatel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí a v souladu se
zájmy objednatele. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a
podmínky této smlouvy. Dodavatel se bude řídit výchozími podklady objednatele, pokyny a
požadavky objednatele, řádně přijatými změnami a dodatky této smlouvy a vyjádřeními
dotčených orgánů státní správy.

3.

PROVÁDĚNÍDÍLA

3.1

Postup realizace díla je uveden v příloze

č.

2- Harmonogram postupu prací.
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3.2

Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci dodavatele nebo jeho subdodavatelů
mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je dodavatel na požádání
objednatele povinen doložit.

3.3

Dodavatel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN a bezpečnostní předpisy,
veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením
těchto předpisů vznikne, jakákoliv škoda nese veškeré vzniklé náklady dodavatel.

3.4

Externí subdodavatelé dodavatele se za třetí smluvní stranu ve smyslu ujednání této smlouvy
nepovažují. Odpovědnost dodavatele za řádné a včasné plnění předmětu této smlouvy tímto
není omezena a dodavatel je v každém případě odpovědný, jako by plnil sám.

3.5

Pokud se ukáže nutnost dodání dodatečných dodávek: pro dosažení kompletnosti,
provozuschopnosti, požadovaných parametrů a zajištění plynulého, spolehlivého a
bezpečného provozu díla v souladu s touto smlouvou a účelem použití díla, potom dodavatel
dodá takové dodatečné dodávky na své vlastní náklady, přestože nejsou výslovně uvedeny v
této smlouvě, do rozsahu požadovaného smlouvou a tímto ustanovením.

4.

FAKTURACE A PLACENÍ CENY DÍLA

Podkladem pro zaplacení smluvní ceny je faktura - daňový doklad (dále jen „faktura"), která bude
splúovat náležitosti uvedené v§ 13a obchodního zákoníku, náležitosti daňového dokladu (dle§ 12
zákona č. 588/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů, je-li dodavatel plátcem DPI-1) a účetního
dokladu.
4.1

Platba bude objednavatelem realizována bezhotovostně na základě předložené faktury
dodavatele splatné ve lhůtě 21 dnů od data jejího prokazatelného doručení objednavateli a to
vždy po odsouhlasení a potvrzení ze strany objednavatele zjišťovacího protokolu, který bude
obsahovat soupis provedených prací.

4.2

Objednavatel neposkytuje zálohové platby.

4.3

Daň z DPI-1 bude vypočtena dle příslušných právních předpisů ČR platných k datu podání
nabídky. V případě novelizace právních předpisů o DPI-1 v době po podání nabídky bude DPH
v ceně za část díla nerealizovanou k datu účinnosti případné novely přepočtena dle nových
platných právních předpisů.

4.4

Jednotlivé faktury budou splňovat veškeré náležitosti daúového ve smyslu zákona č. 235/2004
Sb. o dani s přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura nebude
obsahovat náležitosti daňového dokladu, objednavatel je oprávněn vrátit ji dodavateli na
doplnění. V takovém případě začne plynout lhůta splatnosti doručením opravené faktury
objednavateli.

4.5

Objednatel si vyhrazuje právo pozastavit 15 % z ceny díla do doby odstranění všech drobných
vad a nedodělků v termínech dle zápisu o odevzdání a převzetí díla.

4.6

Bude-li objednatel v prodlení se zaplacením smluvní ceny, je dodavatel
úrok z prodlení ve výši 0,05 % za každý den prodlení z dlužné částky.

4.7

Objednatel není v prodlení se zaplacením faktury, pokud nejpozději v poslední den její
splatnosti dal příkaz své bance k zaplacení fakturované částky. Veškeré bankovní výlohy a
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oprávněn účtovat

poplatky banky objednatele spojené s platbou hradí objednatel, ostatní bankovní výlohy a
poplatky hradí dodavatel a jsou zahrnuty ve smluvní ceně.

5.

VÍCEPRÁCE

5.1

Dojde-li

při

realizaci předmětu plnění k jakýmkoliv zmenam, doplňkům nebo rozs1rení
díla na základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat dodavateli
soupis těchto změn, který dodavatel ocení podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny
díla a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen, a o těchto změnách uzavřou obč
strany dodatek ke smlouvě, ve kterém dohodnou i případnou úpravu te1mínu předání díla.

předmětu

5.2

Veškeré vícepráce (změny, doplňky nebo rozšíření), které nebyly uvedeny v předmětu plněni,
resp. které nebudou součásti projektové dokumentace, musí být vždy před jejich realizací
písemně odsouhlaseny fmmou dodatku ke smlouvě. Pokud dodavatel
provede některé z
těchto prací bez tohoto souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.

5.3

Práce související s dodržením technologických a pracovních
realizaci díla, nemají charakter víceprací.

5.4

Bez předchozího souhlasu objednatele mohou být provedeny pouze práce nezbytné z hlediska
bezpečnosti nebo nutnosti vyhnutí se havárií.

6.

OCHRANA OBCHODNÍHO TAJEMSTVÍ A DŮVĚRNÝCH INFORMACÍ

6.1

Smluvní strany se vzájemně zavazují, že budou chránit a utajovat před třetími osobami
informace podle § 271 obchodního zákoníku a skutečnosti tvořící obchodní
tajemství, které byly vzájemně stranami poskytnuty v rámci tohoto obchodního pí-ipadu nebo
při běžném obchodním styku, pokud nejsou v příslušných obchodních kruzích zcela běžně
dostupné, nebo nejde o skutečnosti zcela běžně známé.

postupů,

zabezpečujících

důvěrné

skutečností tvořících

6.2

Závazek ochrany utajení trvá po celou dobu trvání
důvěrné informace.

7.

PŘEDÁNÍ DÍLA

7.1

Dodavatel

7.2

Dodavatel připraví před
o odevzdání a převzetí".

7.3

Zápis o odevzdáni a převzetí bude obsahovat zejména:

sdělí

objednateli 5 dnů

a)

přejímací

b)

předávající

c)

předmět přejímky

d)

číslo

termín odevzdání a převzetí díla.

přejímacím řízením

a

při

seznam

pí-ejímacím

řízení předá

smluvní stranu (objednatel - jména a jejich funkce)
smluvní stranu (dodavatel- jména a jejich funkce)

SoD

e) zahájení a
f)

předem

ukončení

obchodní tajemství a

díla

předávaných dokladů:
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objednateli „Zápis

(i)

zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů

(ii) dokumentaci
(iii) prohlášení o

skutečného

shodě

provedení

dle zák. 22/1997 Sb.,

(iv) revize a revizní zprávy
(v) doklady ke kolaudaci stavby dle požadavku stavebního
g)

případný

úřadu

seznam víceprací a termíny provedení

h) prohlášení o přejímce.
7.4

Objednatel není povinen převzít dílo v případě, že během předávacího řízení budou zjištěny
vady a nedodělky. Dílo bude předáno bez vad a nedodělků.

7.5

Jestliže objednatel odmítá převzít předmět plnění, sepíší smluvní strany zápis, v němž uvedou
svá stanoviska a jejich odůvodnění.

8.

SMLUVNÍPOKUTA

8.1

Smluvní strany sjednávají následující smluvní pokuty:
a) Pro případ prodlení dodavatele s provedením díla v požadovaném te1mínu
pokuta za každý den prodlení částku ve výši 5 000,-- Kč.

činí

smluvní

b) Za neodstranění závad v termínu dle zápisu o předání a převzetí díla, jakož i za
nedodržení dohodnuté lhůty pro odstranění vady reklamované v záruční době bude
účtována dodavateli díla smluvní pokutu ve výši 1 000,-- Kč za každý den prodlení při
odstraňování prokázané závady nebo za každý den prodlení se splněním povinností z
reklamačního řízení.

c) Smluvní pokuta při porušení závazku o ochraně obchodního tajemství a
informací z této smlouvy činí za každý jednotlivý případ 200.000,- Kč.

důvěrných

8.2

Dodavatel zaplatí smluvní pokutu na účet objednatele do třiceti (30) dnů po obdržení
vyúčtování smluvní pokuty. Po této lhůtě bude dodavateli účtován ke smluvní pokutě úrok z
prodlení odpovídající roční úrokové míře 5%. Objednatel je oprávněn v případě, kdy
dodavatel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, odečíst v první následující platbě nebo
dalších platbách ze svých závazků vůči dodavateli své finanční nároky na smluvní pokutu,
kterou dodavatel vyúčtuje.

8.3

Zaplacení smluvní pokuty dodavatelem nezbavuje dodavatele závazku splnit povinnosti dané
mu touto smlouvou.

8.4

Pokud není v ostatních ustanoveních smlouvy řečeno jinak, úhrada smluvní pokuty nemá vliv
na nároky objednatele dané mu touto smlouvou i obecně závaznými předpisy, včetně nároku
na odstranění vady, náhradu škody a odstoupení od smlouvy.

9.

NÁHRADA ŠKODY
Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody způsobené mu porušením povim1osti
dodavatelem i v případě, že se jedná o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní
pokuta, a to ve výši přesaht~jící smluvní pokutu.

Strana I 0/14

10. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
10.1 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy:
a) Kdykoliv po dobu platnosti smlouvy bez uvedení

důvodů.

b) V důsledku podstatného porušení smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí objednatel
oznámit dodavateli bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděl o podstatném porušeni
smlouvy.
c)

Před zahájením stavebních prací pokud by odpadly důvody pro pokračování v plnění
zakázky v důsledku podstatné změny okolností, které nastaly v době po podpisu smlouvy
a které objednavatel s přihlédnutím ke všem okolnostem nemohl předvídat ani nezpůsobil.
V takovém to případě nebudou ze strany dodavatele stavby nárokovány sankce ani jiné
náklady.

10.2 V případě odstoupení od smlouvy, jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své
závazky. Dodavatel je povinen předat objednateli ty části díla, které již do data odstoupení od
smlouvy realizoval, udělit objednateli všechna práva a výhody zhotovitele z hlediska díla k
datu odstoupení a pokud o to objednatel požádá, učinit tak pro všechny subkontrakty uzavřené
mezi dodavatelem a jeho subdodavateli, a dodat objednateli všechny výkresy, specifikace a
ostatní dokumentaci vypracovanou k datu odstoupení dodavatele nebo jeho subdodavateli v
souvislosti s dílem.
10.3 Objednatel může kdykoliv odstoupit od smlouvy písemným oznámením dodavateli, bez
kompenzace dodavateli, jestliže v průběhu plnění smlouvy byl na majetek dodavatele
prohlášen konkurs, nebo bylo-li proti dodavateli zahájeno konkursní nebo vyrovnávací řízení
nebo byl-li návrh na prohlášení konkursu zamítnut pro nedostatek majetku dodavatele nebo
pokud se dodavatel ocitne v likvidaci nebo se stane jinak platebně neschopným.
I 0.4 Dojde-li k odstoupení od smlouvy v době provádění díla z důvodů na straně objednatele, je
objednatel povinen zaplatit dodavateli k datu odstoupení jím účelně vynaložené a prokázané
náklady na provádění díla. To neplatí, dojde-li k odstoupení od smlouvy se zaplacením
odstupného.
10.5 Dojde-li k odstoupení objednatele od smlouvy z důvodů na straně dodavatele, je dodavatel
povinen uhradit objednateli též více náklady vzniklé v důsledku tohoto odstoupení (např.
dražší provedení nebo dokončení díla).
10.6 Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvních pokut, náhrady škody,
ochrany obchodního tajemství a důvěrných informací a dalších ustanovení této smlouvy, která
podle dohody smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení
smlouvy.

11. PRÁVA Z ODPOVĚDNOSTI ZA VADY DÍLA
11.1 Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, účelu jeho
použití, popřípadě nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou a obecně závaznými
právními předpisy, popř. stanovené harmonizovanými nebo dohodnutými technickými
normami, podle nichž má být dílo provedeno.
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11.2 Po předání a převzetí díla poskytuje dodavatel objednateli na předmět plnění záruku v délce
trvání 60 měsíců. Tato záruční doba se bude prodlužovat o dobu nutnou k odstranění
oprávněně reklamovaných vad v záruční době. Záruka se nevztahuje na materiál dodaný
objednatelem.
11.3 Oznámení vad musí být zasláno dodavateli písemně bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.
V pochybnostech se má za to, že oznámení vad bylo dodavateli doručeno třetího dne po
odeslání. V oznámení vad musí být vada popsána a musí v něm být uvedena volba mezi
nároky uvedenými v následujícím odstavci.
11.4

Při zjištění,

že dílo vykazuje vady, má objednatel na základě své volby právo buď:

a) požadovat odstranění vady poskytnutím nového

plnění

v rozsahu vadné

části,

nebo

b) požadovat přiměřenou slevu z ceny díla (v případě, kdy se jedná o drobné vady, s nimiž je
objednatel ochoten dílo převzít a zříci se tak zároveň nároku na odstranění těchto vad),
nebo
c) odstoupit od smlouvy.
11.5 Dodavatel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit
objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých
důvodů reklamaci neuznává. Nedojde-li k dohodě o lhůtě odstranění reklamované vady, musí
být tato odstraněna do 20 dnů.
11.6 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby,
odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas
11.7 Dodavatel je povinen nastoupit neprodleně do 10 pracovních
odstraňování reklamované vady a to i v případě, že vadu neuznává.

dnů,

přičemž

i reklamace

uplatněnou.

k

řešení

a zahájení

11.8 Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do
rozhodnutí třetí nestranné osoby, na které se smluvní strany shodnou a budou její závěry
respektovat do rozhodnutí soudu.
11.9 Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím
reklamovaná vada nevznikla vinou dodavatele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp., že
vadu zpúsobil nevhodným užíváním zboží objednatel apod., je objednatel povinen uhradit
dodavateli veškerou jemu vzniklou škodu v souvislosti s odstraněním vady.
11. l0Nenastoupí-li dodavatel k řešení a odstraňování reklamované vady ani do 20. pracovních dnů
po doručení reklamace objednatele, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou
specializovanou firmu. Veškeré takto vzniklé náklady pak uhradí dodavatel objednateli.
11.11 Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na smluvní pokutu a náhradu škody.
Objednatel má vůči dodavateli rovněž nárok na úhradu škody vzešlé z vady díla.
11.12 Po dobu reklamace vad

neběží záruční

doba.

11.13 O odevzdání nového plnění v rámci odstranění vady a o odpovědnosti za vady tohoto plnění
platí ustanovení těchto obchodních podmínek týkající se místa a způsobu provádění díla,
předání díla a uplatňování práv z odpovědnosti za vady.
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12. VLASTNICKÉ PRÁVO K PŘEDMĚTU DÍLA A PATENTOVÁ
ČISTOTA

12.1 Vlastnické právo k dílu nebo jeho kterékoli části přechází z dodavatele na objednatele
okamžikem podpisu protokolu o předání a převzetí díla nebo zaplacením podle toho, která z
výše uvedených skutečností nastala dříve.
12.2 Dodavatel

ručí

za to, že objednateli zajistil právo používat patenty, ochranné známky,
průmyslové vzory, know-how a jiná práva z průmyslového a duševního vlastnictví vztahující
se k dílu, včetně technické dokumentace, technologických postupů, předaných provozních
pokynů apod. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, převod těchto práv na objednatele
se uskuteční nejpozději k datu plánovaného zahájení záručních zkoušek, které předchází
dokončení díla dle této smlouvy.

12.3 Dodavatel prohlašuje, že poskytnutím těchto práv k duševnímu vlastnictví nejsou porušena
žádná práva třetích osob a odpovídá za jakoukoliv a veškerou škodu, která by objednateli
vznikla v případě nepravdivosti tohoto prohlášení.

13. PODSTATNÉ PORUŠENÍ SMLOUVY
13.1 Podstatným porušením smlouvy opravňujícím objednatele odstoupit od smlouvy je:
a) prodlení dodavatele s prováděním díla delší než 1O dnů,
b) vadné provedení díla, jež činí dílo nepoužitelným,
c) pokud dodavatel převede své závazky, povinnosti nebo práva plynoucí z této smlouvy na
jiný subjekt bez souhlasu objednatele,
d)

neumožnění

kontroly provádění díla a postupu prací na něm v souladu se smlouvou.

14. KONTAKTNÍ OSOBY
14.1 Kontaktními osobami jsou osoby oprávněné v rámci této smlouvy vést za smluvní stranu
jednání technického rázu, týkající se předmětu a lhůty ke splnění díla, podmínek jeho
provedení a ceny. Závěry z těchto jednání jsou podkladem pro úpravu právních vztahů
smluvních stran v rámci této smlouvy. Kontaktní osoby nejsou však oprávněny měnit ani rušit
tuto smlouvu.
14.2 Pokud se mezi smluvními stranami předpokládá písemný kontakt, je za písemný projev
považován zaslaný dopis, faxová příp. e-mailová zpráva s dokladem o tom, že byla druhé
smluvní straně doručena.
14.3 Ke změně
smlouvy.

či

zrušení smlouvy jsou

oprávněny

pouze osoby, které jsou

oprávněné

k podpisu

15. ŘEŠENÍ SPORŮ
15.1 Objednatel a dodavatel vynaloží veškeré úsilí, aby všechny spory, které vyplynou z této
smlouvy nebo v souvislosti s ní byly urovnány především oboustrannou dohodou.
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15.2 Strana, která uplatňuje nárok, jej
smlouvy. Je-li nárok ocenitelný
uplatňující nárok tento oficiálně
níž zakládá svůj nárok.

řádně

popíše a uvede odkaz na příslušná ustanovení zákona a
uvede též částku, kterou svůj nárok hodnotí. Strana
doručí druhé straně co nejdříve poté, co nastala okolnost, na
penězi,

15.3 Pokud do 30 dnů od doručení nároku druhé straně nedojde mezi smluvními stranami ke
vzájemné dohodě, může jedna nebo drnhá strana požádat, aby spor mezi objednatelem a
dodavatele byl řešen rozhodčím řízením podle práva České republiky Rozhodčím soudem při
Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR v Praze (nebo jeho nástupcem) v souladu s
jeho procesními pravidly třemi arbitry jmenovanými podle těchto pravidel. Místem konání
bude Praha. Smluvní strany budou rozhodnutí soudu bezodkladně realizovat. Rozhodčí nález
je konečný a vykonatelný.
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Soupis obj ektů s DPH
Stavba: 11-183 - DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ ULIC MOSKEVSKÁ, FILIPOVSKÁ, SVOBOI
Varianta: ZŘ - Základní řešení

Odbytová cena:
OC+DPH :

ÚPRAVA KOMUNIKACE A CHONIKU ul. Březinova

787 983,93
945 580,72
:.11
a
787 983,93

u

AJ~-

157 596,79

/,;,'~'.;;;ns
,~
.. r
s.r.o.

945 580,72

®

kontaktní udrcs,1: Jirjs~ . 09, 408 01 Rumburk
sidlo spolrťiio,ti: Lind 8 471 58 Cvikov
tel.:+420 ,i 12 338 9 , m~il: info@zeps.cz
IČ: 2868865 Dl · CL786881i51

~\Aspé

Příloha

k

formuláři

pro

ocenění

nabídky

11-183 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ ULIC MOSKEVSKÁ, FILIPOVSKÁ, SVOBODOVA A BŘEZINOVA V JIŘÍKOVĚ
100 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ
Roze_očet:
104 ÚPRAVA KOMUNIKACE A CHONÍKU ul. Březinova
TŘIDNÍK A CENOVÁ ÚROVEŇ
OTSKP 2011

Stavba:
Objekt:

...

I

11

113401

I

21

113431

I

31

11352IA

I

41

12321 I

787 983,93

104

·-- ---,--

..

ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ VČETNĚ PODKLADNÍCH VRSTEV

KRYT BEZ ROZLIŠENI
ODVOZ NA SKLÁDKU+ POPLATKY
chodnik.kce: 2,s·o.25=0,6250 /AJ
Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč.
uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávaci dokumentace nestanoví
·ínak).
ODSTRAN KRYTU VOZ A CHOD S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU
ODVOZ NA SKLÁDKU+ POPLATKY
ti. kce: 400mm: 94_0•0.40=37,6000 /AJ
Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč.
uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví
1iinak).
ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVYCH OBRUBNIKU BETONOVYCH I KAMENNÝCH
ODVOZ NA SKLADKU+ POPLATKY,
KAMENNĚ OBRUBY ODVOZ NA DEPONII MĚSTA
Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami
uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací dokumentace nestanovi
Iiinak).
ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. 3
odvoz na deponíí stavby (do 2km)

I

0,63

M3

I

M

M3

M3

I

791,00

I

498,33

37,60

I

600,00

I

22 560,00

I

4,00

I

250,00

I

1 000,00

I

129,00

I

250,00

I

32 250,00

I

vč.

I

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkostí podzemního vedení, konStrukci a objektů vč. jejich
dočasného zajištění

I

51

13221 IA

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz
ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni
znehodnocené klimatickými vlivy
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování
- hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloži a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná
položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy,
nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění,
zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
HLOUBENI RYH SIR DO 2M PAZ I NEPAZ TŘ. 3
RUČNE, V OCHRANNÉM PASMU IS
so.o·o.so·o. 70=17, sooo IAI

M3

I

17,50

I

1 150,00

I

20 125,00

I

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti pódzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich
dočasného zajištění

I

51

13221 IB

- ztíženi pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz
ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni
znehodnocené klimatickými vlivy
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování
- hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloži, případně i svahů vč. svahování
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy,
nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
HLOUBENI RYH ŠÍŘ DO 2M PAž I NEPAž TR. 3
pro základové patky 4001400mm
odvoz výkopku na deponii stavby (do 2km)
1 ro.4•0.4·1.0=2, 7200 IAI

M3

I

2,72

I

1 100,00

I

2 992,00

I

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení Vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich
dočasného zajištění

I

61

171101

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz
ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotllvých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni
znehodnocené klimatickými vlivy
- eventuelné nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepřeni a rozepření vč. přepažování
- hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně plati ustanovení k pol. 1151,2)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, připadně i svahů vč. svahování
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkoplště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (přijezdy, sjezdy,
nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
ULOZENI SYPANINY DO NASYPU SE ZHUTNENIM
dovoz zemin z deponie stavbv

M3

I

7,00

I

85,00

I

595,00

I

I

71

173101

Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- nákup materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo
vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištěni
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích a zásyp rýh
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy,
sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a
pod.)
ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPAVKY SE ZHUTNĚNÍM
dovoz zemin z deoonie stavbv

M3

I

23,00

I

220,00

I

5 060,00

I

BI

174111

Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména:
- kompletní provedeni zemní konstrukce vč. výběru a dodání vhodného materiálu
- nákup materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo
vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztižení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištěni a ochrana případně zhutnění podloží a svahů
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích a zásyp rýh
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy,
sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a
pod.)
ZÁSYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNENIM
Z VYTĚŽENE ZEMINY
5o.o·o.so·o 10=11.sooo /Al

M3

I

17,50

I

150,00

I

2 625,00

I

I

91

181101

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- nákup materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo
vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšeni jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukci a objektů a jejich dočasné zajištěni
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech {figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích a zásyp rýh
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy,
sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a
pod.)
- případné prohození nebo třídění materiálu.
ÚPRAVA PLANĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. 1-4

M2

I

644,80

I

22,00

I

14 185,60

I

M2

I

92,00

I

22,00

I

2 024,00

I

M2

I

92,00

I

20,00

I

1 840,00

!

M2

I

92,00

I

2,00

I

184,00

M3

I

2,72

I

3 500,00

I

245.0+15+310+!187"0.401=644,8000 !Al

I

101

182321

I

11 I

182411

I

I

121

13 I

183511

2
2723131

Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky včetně vyrovnání výškových
zhutnění určuje projekt.
ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVI NE VTL DO 0,15M
včetně dooravv ornice z deponie

rozdilů.

Míru

veškeré oráce isou obsaženv v textu ooložkv
ZALOŽENÍ TRÁVNIKU RUCNIM VÝSEVEM
20-25a/m2
Zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a
vnitrostaveništni dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s
uložením, orvní ookosení
CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ
ornice před výsevem
Popisy prací zahrnuji veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništni a
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny}, včetně naložení a složení, případně s
uložením
Základv
!ZÁKLADY Z PROSTEHO BETONU DO C16120 (B20)
I
I ZÁKLADOVÉ PATKY PRO SLOUPKY OPLOCENÍ

9 520,00
9 520,00

1 ro.4•0.4·1. 0=2. 7200 /Al
- dodáni čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti
a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačnich spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek,
opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého
betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízeni všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a
pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně
vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízeni osazovaných do
betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku
se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,
I

I

141

151

-5

5614011

563301

Komunikace

468 844,00

KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TR. I

M3

I

39,00

I

1 850,00

I

72 150,00

I

310.0·0.12+15·0.12=39,oooo /Al
- dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě
- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného
technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar
a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilataCnich zařízení,
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací
dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrst 11"
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE STĚRKODRTI

M3

I

96,72

I

750,00

I

72 540,00

I

I

161

5722131

310*0. 15+245*0. 15+15*0. 15+rozšíření pod obrubou: (187*0,4)*0, 15=96, 7200 [AJ
- dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě
- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného
technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar
a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení,
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací
dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvv
SPOJOVACÍ POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2
v množství 0,30ka/m2

M2

I

620,00

I

28,00

I

17 360,00

M2

I

310,00

I

245,00

I

75 950,00

M2

I

310,00

I

400,00

I

124 000,00

2•310.0=620,0000 /Al

I

I

171

1s I

574131

574171

- dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě
- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uloženi směsí, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného
technologického předpisu
- zřízeni vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar
a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení,
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací
dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy
ASFALTOVÝ BETON TL. 40MM
ACO11S
- dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě
- očištění podkladu připadně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného
technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar
a spojů
- úpravu napojeni, ukončení a těsněni podél obrubníků, dilatačních zařízení,
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací
dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvv
ASFALTOVY BETON TL. BOMM
ACP 16+

•

I

191

582611 IA

I

201

5826121

I

21 I

582614IA

- dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalltě
- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků d!e předepsaného
technologického předp.isu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar
a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařizení,
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací
dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy
KRYTY Z BETON DLAžDIC SE ZÁMKEM ŠEDYCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM
lože drt' 4/8 ti. 40mm
245-6=239,0000 /Al
- dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě
- očištění podkladu případně zřízeni spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného
technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar
a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařizení,
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací
dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy
Položka zahrnuje všechny práce pro zřízení plně funkčního dlážděného krytu, t.j.
včetně lože, ukončení dlažby a její provedení do předepsaného tvaru a pohledové
úpravy, včetně výplně spar a otvorů a pod.
KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZAMKEM SEDYCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM
lože drt' 4/8 ti. 40mm
15-5=10,0000 /Al
- dodání směsí, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě
- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného
technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar
a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení,
odvodňovacich proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací
dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy
Položka zahrnuje všechny práce pro zřízení plně funkčního dlážděného krytu, tj.
včetně lože, ukončení dlažby a její provedení do předepsaného tvaru a pohledové
úpravy, včetně výplně spar a otvorů a pod.
KRYTY Z BETON DLAžDIC SE ZAMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM

M2

I

239,00

I

396,00

I

94 644,00

I

M2

I

10,00

I

450,00

I

4 500,00

I

M2

I

11,00

I

700,00

I

7 700,00

I

I

221

7
767921

RELIÉFNÍ DLAžBA (varovné a signální pásy) KONTRASTNÍ BARVA
lože drť 4/8 ti. 40mm
6+5-11,0000 {Al
- dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v pofadované kvalitě
- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného
technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládáni vrstvy po etapách, včetně pracovních spar
a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení,
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací
dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a vyplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy
Položka zahrnuje všechny práce pro zřízení plně funkčního dlážděného krytu, t.j.
včetně lože, ukončení dlažby a její provedení do předepsaného tvaru a pohledové
úpravy, včetně výplně spar a otvorů a pod.
Přidružená stavební
Přid
b VVroba
OPLOCENI Z DRATĚNÉHO PLETIVA POTAZENEHO PLASTEM

..., -- ··--

864,00

M2

I

57,60

I

140,00

I

M2

I

8,00

I

2 600,00

I

20 800,00

M

I

45,00

I

220,00

I

12 400,00
9 900,00

8 064,00

KOMPLETNÍ OPLOCENÍ h=1,60m, sloupky po 2,5m, včetně kotvení do zákld.patek

36'1.60=57,6000 /Al
- položky doplňkových konstrukcí zahrnují vedle vlastních zámečnických výrobků i
rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící
materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu, u oplocení jsou zahrnuty i
sloupky včetně kotvení, nejsou-li uvedeny zvlášť {SO 338), není zahrnuta podezdívka
(SD 272), u doplňkových stavebních konstrukcí je zahrnuto drobné zasklení nebo jíná
I

231

767961

I oředeosaná 1rúnlň.
VRATA A VRATKA
2-KRIDLA VRATA Z OCELOVYCH PROFILU, VYPLN Z DRATENEHO PLETIVA, Š=
5,0M, H=1,60M
VČETNĚ UKOTVENÍ SLOUPKŮ DO ZÁKLAD.PATEK
POVRCHOVÁ ÚPRAVA POPLASTOVÁNÍM, POPR. POZINK.

5.0'1.60=8,0000 /Al
- položky doplňkových konstrukcí zahrnují ved!e vlastních zámečnickych výrobků i
rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící
materiál, pomocny materiál, kompletní povrchovou úpravu, u op!ocení jsou zahrnuty i
sloupky včetně kotvení, nejsou-li uvedeny zvlášť (SD 338), neni zahrnuta podezdívka
(SD 272), u doplňkových stavebních konstrukcí je zahrnuto drobné zasklení nebo jiná
oředeosaná výplň.

I

241

8
877271

Potrubi
CHRANIČKY PŮLENE Z TRUB PLAST ON DO 100MM
KABELOVÉ, NASUNUTI NA STAVAJiCi KABELOVE VEDENI

I

251

89921 I

- položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon.
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu {trouby, trubky, tvarovky,
spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků,
včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištěni a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného
technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů,
pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění,
napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce
předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v
kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
- u ocelového potrubí opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho
poškození
VYSKOVA UPRAVA POKLOPŮ

I

1,00

KUS

M

KUS

I

2 500,00

I

I

4,00

I

2 300,00

I

9 200,00

I

I

184,00

I

240,00

I

44 160,00

I

2 500,00

I

- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo
snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).
9

I

261

9141211

Ostatní konstrukce a práce
DOPRAVNI ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TŘ 1 - DODAVKA A
MONTÁŽ

162 417,00

- kromě vlastních značek a zařízení v přislušném provedení uvedeném v textu ještě
sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce),
pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou
- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce,
náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí
- u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie
I

271

917211

ZAHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU

501200mm
vč.

beton.lože s

opěrkou

Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s
uložením.
Položka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i betonové lože i boční betonovou
ooěrku.

I

281

917221A

CHODNÍKOVĚ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNIKU

1501250mm
vč. beton. lože s

M

I

187,00

I

370,00

I

69 190,00

I

M

I

12,00

I

350,00

I

4 200,00

I

ooěrkou

Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mlmostaveništni a
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s
uložením.
Položka obruby a zpomalovaci prahy zahrnuje i betonové lože i boční betonovou
opěrku.

I

281

9172218

CHODNÍKOVĚ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKÚ
1001250mm
vč. beton.Jože s opěrkou

Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a
vnltrostaveníštní dopravy (rovněž přesuny), včetně naloženi a složení,případně s
uložením.
Položka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i betonové lože i boční betonovou
opěrku.

I

291

9191121

ŘEZANI ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM

M

I

238,00

I

85,00

I

20 230,00

I

I

301

9313111

veškeré oráce isou obsaženv v textu položky
TĚSNĚNÍ DILATAC SPAR ASF ZÁLIVKOU PRÚŘ DO 100MM2

M

I

55,00

I

85,00

I

4 675,00

I

M3

I

2,72

I

2 600,00

I

7 072,00

I

M

I

41,00

I

90,00

I

3 690,00

I

I

31 I

966151

I

321

9668421

Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s
uložením.
BOURÁNÍ KONSTRUKCI Z PROSTÉHO BETONU
základové patky oplocení, včetně zásypu jámy
odvoz suti na skládku+po~latky
1ro.4•0_4·1.0=2, 1200 /AT
- zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami včetně uložení na skládku
a poplatku za skládku,
- zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných
loředoisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.)
ODSTRANĚNI OPLOCENI Z DRÁT PLETIVA
vč. bránv

- zahrnuj i veškerou ma nipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uloženi na sklád ku
a poplatku za sklád ku,
- zahrnuji veškeré další práce plynoucí z technologického předp i su a z platných
předpisů (zvláště vyhlášky č . 324/199O Sb.), ·
- i odstraněn i s l oupků z jiného materiálu, od stranění vrat a vrátek.

®
u,,

408 01 Rumburk

sídlo společnosti'1Índ a 471 58 Cvikov
tel.:+420 41 2 338 93 , e-mail: info@zeps.cz
1(: 78(,8H651
1(- (Z28688651

ZEPS s.r.o.

Harmonogram stavebních prací
Město Jiříkov

- Oprava chodníku ul. Březi nova 50 104

termín realizace: 23.10. - 20.12.2017
objekt

so

10/2017

104

přípravné

40

41

42

43

11/2017
43

44

45

46

47

12/2017
48

49

práce na staveništi (vytyčení sítí, aj.)

zemní práce
zakládání
komunikace pozemní
ostatní konstrukce a práce, bourání
elektromontáže
dokončovací

práce

V Rumburku dne

Marek Říha, j ednatel

50

51

52

