
Smlouva o dílo č. 8 ...........I2020

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012

Sb., občanský zákoník v platném znění mezi těmito smluvními stranami (dálejen „Smlouva “

nebo „ tato smlouva “):

Bankovní spojení: Ceská spořitelna, as.

Číslo účtu: 1682388309/0800

(dálejen „zhotovitel“)

Ohjednatel

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava — Moravská Ostrava

1C: 00845451, D1C: CZ00845451

Městský obvod Plesná

Dobroslavická 83/8, 725 27 Ostrava-Plesná

zastoupen starostou městského obvodu_

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Císlo účtu: 27—1649977339/0800

(dále jen ,„objednatel“)

Článek I.

Uvodní prohlášení

1. Objednatel uzavírá tuto smlouvu na realizaci stavby „Revitalizace autobusových zastávek

v Ostravě — Plesné“ (ORG 2400011000000), která se skládá z části:

A) „Revitalizace autobusových zastávek v Ostravě — Plesné — Nová Plesná“

B) „Revitalizace autobusových zastávek v Ostravě — Plesné — Autobusová zastávka ——

Pomník RA“

C) „Revitalizace autobusových zastávek v Ostravě — Plesné — Autobusová zastávka -

Stavebniny“

a realizaci stavby:

D) „Oprava havarijního stavu nástupiště autobusové zastávky na parcele č. 958/14

V k.ú. Stará Plesná“

v souladu s Pravidly zadávání veřejných zakázek malého rozsahu jednomu dodavateli, na

základě usnesení RMOb Plesná č. 0408/RMOb-Ple/1822/22 ze dne 14.10.2019.

2. Zhotovitel prohlašuje, že je fyzickou osobou sživnostenským oprávněním a je tedy

oprávněn podnikat v oboru činnosti, která je předmětem této smlouvy.

3. Objednatel prohlašuje, že má zájem o vytvoření díla specifikovaného V článku II. odst. 2 této

smlouvy zhotovitelem.
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Článek II.

Předmět smlouvy a předmět díla

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele

dílo, jenžje předmětem této smlouvy, a objednatel se zavazuje dilo převzít a zaplatit za něj

cenu, to vše za podmínek sjednaných V této smlouvě.

2. Předmětem této smlouvy je zhotovení dí la: „Revitalizace autobusových zastávek

v Ostravě — Plesne'“ (ORG 2400011000000), která se skládá z části:

A) „Revitalizace autobusových zastávek v Ostravě — Plesné — Nová Plesná“, V rozsahu dle

projektové dokumentace s názvem „Revitalizace autobusových zastávek v Ostravě —

Plesné—Zastávka-Nová Plesná“ vypracované ]ng. Igorem Sauerem IngPLAN, projektování

dopravních staveb, Klímkova 1631/15, 710 00 Ostrava, V červenci 2019

B) „Revitalizace autobusových zastávek v Ostravě — Plesné — Autobusová zastávka —

Pomník RA, v rozsahu dle projektové dokumentace s názvem „Revitalizace autobusových

zastávek V Ostravě — Plesné — Zastávka — Pomník RA“ vypracované lng. Igorem Sauerem

IngPLAN, projektování dopravních staveb, Klímkova 1631/15, 710 00 Ostrava, V červnu

2019

C) „Revitalizace autobusových zastávek V Ostravě — Plesné — Autobusová zastávka -

Stavebniny“, V rozsahu dle projektové dokumentace s názvem „Revitalizace autobusových

zastávek V Ostravě — Plesné — Zastávka — Stavebniny“ vypracované lng. Igorem Sauerem

lngPLAN, projektování dopravních staveb, Klímkova 1631/15, 710 00 Ostrava, V červnu

2019

a realizaci stavby:

D) „Oprava havarijního stavu nástupiště autobusové zastávky na parcele č. 958/14

V k.ú. Stará Plesná“.

3. Dílo bude provedeno dle projektových dokumentací uvedených V bodě 1 článku 11., včetně

podmínek souhlasů s provedením ohlášeného stavebního záměru předmětných staveb a

všech dalších vyjádření dotčených orgánů a správců sítí, které jsou součástí projektové

dokumentace.

4. Dílo bude prováděno na pozemcích parc.č. 304/2, 304/1, 28 vše V k.ú. Nová Plesná a na

pozemcích parc.č. 958/1, 958/14, 958/15 vše v k.ú. Stará Plesná.

5. Dílem se rozumí dodávky a práce dle této smlouvy včetně příslušných provozních zkoušek

a odevzdání dokumentace skutečného provedení stavby.

6. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní zodpovědnost.

7. Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s rozsahem a povahou díla, žejsou mu známy veškeré

technické ajiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a

odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

8. Zhotovitel je povinen V rámci plnění předmětu této smlouvy na vlastni náklad zajistit:

A1 před zaháiením realizace díla:

. projednání etapizace technicko-provozni organizace akce, včetně návrhu dopravního

značení, zvláštního užívání komunikace (koordinace, harmonogram stavby, příslušným

úřadem k vydání zvláštního užívání komunikaceje MMO, odbor dopravy)

B ) V průběhu realizace díla:
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. označení stavby tabulkou s uvedením názvu stavby, investora a zhotovitele, včetně

jména zodpovědných osob a termínu realizace,

. zabezpečení prostoru staveniště (pracoviště) a jeho zařízení po celou dobu výstavby,

. odvoz a likvidaci odpadů vzniklých stavební činností, v souladu s ustanovením zákona

č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů, včetně poplatku za uložení

odpadu na skládku,

. schůdnost, sjízdnost a čištění vozovek užívaných pro přepravu stavebního materiálu a

odvoz odpadů,

. zabezpečení podmínek stanovených v dokladové části,

0 při stavebních pracích zajistit maximální bezpečnost chodců včetně označení a osvětlení

prostoru staveniště a překážek v noci (např. ochranné stříšky, zábrany, tabulky, atd.),

o odstranění vad případně úhrada škod při poškození cizího majetku nej později do

okamžiku předání díla.

při přeiímce realizovaného díla

. dokumentace skutečného provedení díla,

' atesty použitých materiálů, prohlášení o shodě, atd.,

o potvrzení o likvidaci odpadů včetně doložení vážních lístků,

. veškeré doklady o zkouškách, revizích atd. dle platných technických norem a předpisů

nutné k přejímce a kolaudaci stavby

o celkové finanční vyúčtování stavby

při organizaci realizace díla

0 akce musí být zhotovitelem velmi dobře organizačně i technicky vedena a zajištěna,

zejména kvalita práce a časový postup včetně návazností a koordinace všech prací;

zhotovitel je povinen zajistit na stavbě stálý dozor odpovědné osoby (stavbyvedoucí.

mistr, předák)

. odebrané energie pro stavbu uhradí zhotovitel příslušnému správci inženýrských sítí

o plochy použité pro zařízení staveniště nebudou znečísťovány a po ukončení stavby

budou uvedeny do původního stavu; po dobu akce budou zajišťovány bezpečné a čisté

přístupové cesty

. zhotovitel bude po celou dobu provádění díla udržovat pořádek na komunikačních

trasách, kde bez povolení nebude skladován materiál a suť

. za bezpečnost osob a požární bezpečnost odpovídá zhotovitel

. eventuální upřesnění podmínek provedení díla se uskuteční při předání staveniště nebo

zápisem do stavebního deníku (vyjma smluvních podmínek)

Článek III.

Doba plnění

Smluvní strany se dohodly, že dílo dle článku ll této smlouvy bude zhotovitelem

povedeno v následujícím termínu:

a) Lhůta pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí díla: do 45

kalendářních dnů od převzetí staveniště.

b) Doba předání a převzetí staveniště: předpoklad duben 2020.

c) Datum zahájení stavebních prací: do 5 dnů od předání a převzetí staveniště.
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Zhotovitel není V prodlení s provedením díla, pokud nemůže plnit svůj závazek V důsledku

prodlení objednatele s plněním jeho smluvních povinností.

Provádění díla lze ve výjimečných případech po vzájemné předchozí písemné dohodě

smluvních stran přerušit z klimatických nebo jiných objektivně nutných důvodů, a to

zápisem do stavebního deníku a samostatným zápisem podepsaným osobami oprávněnými

jednat ve věcech technických obou smluvních stran. Přerušení realizace není důvodem ke

změně smlouvy za předpokladu dodržení celkové délky doby plnění dle bodu 1 tohoto

článku této smlouvy.

Článek IV.

Cena díla

Smluvní strany se dohodly na celkové ceně za dílo ve Výši 430.180,- Kč + příslušná sazba

DPH, ztoho:

„Revitalizace autobusových zastávek V Ostravě — Plesné — Nová Plesná“ ve výši

89.500,- Kč + příslušná sazba DPH

„Revitalizace autobusových zastávek V Ostravě — Plesné — Autobusová zastávka -—

Pomník RA“ ve výši [35.120; Kč + příslušná sazba DPH

„Revitalizace autobusových zastávek v Ostravě — Plesne' — Autobusová zastávka -

Stavebniny“ ve výši l70.560,- Kč + příslušná sazba DPH

„Oprava havarijního stavu nástupiště autobusové zastávky na parcele č. 958/14

v k.ú. Stará Plesná“ ve výši 35.000; Kč + příslušná sazba DPH

Zhotovitel prohlašuje, že sjednaná cena za díloje cena pevná ajsoují kryty iveškeró náklady

na práce i materiál nutné k řádnému provedení díla dle článku 11. odst. 2 této smlouvy

V parametrech předepsaných projektovou dokumentací nebo touto smlouvou.

Zhotovitel v souladu s ust. § 2620 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dálejen „OZ“)

přebírá nebezpečí změny okolností a není oprávněn se domáhat zvýšení ceny díla. Cena díla

byla sjednána na základě položkove'ho rozpočtu cenové nabídky ze dne 21.11.2019 a

krycího listu zhotovitele ze dne 22.11.2019. Tyto dokumenty jsou nedílnou součástí této

smlouvy jako její příloha č. 1-8. Zhotovitel není oprávněn požadovat zvýšení ceny za dílo,

objeví—li se potřeba dalších prací k dokončení díla, ani tehdy, pokud si to dílo vyžádalo jiné

úsilí nebojiné náklady, než bylo předpokládáno.

Zhotovitel vyúčtuje cenu díla fakturami, které vystaví po předání díla objednateli, a které

budou mít všechny povinné náležitosti daňového dokladu dle ust. § 29 zákona č. 235/2004

Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Faktura bude vystavena zvlášť na platbu za provedené dílo „Revitalizace autobusových

zastávek v Ostravě — Plesné“ a zvlášť na „Opravu havarijního stavu nástupiště

autobusové zastávky na parcele č. 958/14 V k.ú. Stará Plesná“.

Splatnost faktury bude činit do 30 dnů ode dne doručení. Faktura bude objednateli doručena

do 10 dnů od předání díla.

Fakturu, která nemá požadované náležitosti, není objednatel povinen uhradit. Fakturu, která

obsahuje nesprávné údaje, je objednatel oprávněn vrátit ve lhůtě splatnosti s uvedením

údajů, které považuje za nesprávné. Řádně vrácenou fakturu je zhotovitel povinen opravit a

doručit objednateli. Nová lhůta splatnosti začne běžet dnem doručení opravené faktury.
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Objednatel bere na vědomí, že V případě platby bezhotovostním převodem je platba

považována za zaplacenou dnem, ve kterém byly peníze připsány na účet zhotovitele.

Strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře

bez ohledu na číslo účtu uvedené V Záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu

zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona č. 235/2004 Sb., o

dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zároveň se musíjednat 0 účet vedený

v tuzemsku.

Pokud se dodavatel stane nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o

dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je odběratel oprávněn uhradit

dodavateli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na

příslušný účet daného finančního úřadu, dle § 109a zákona o dani z přidané hodnoty.

Zaplacení částky ve výši daně na účet správce daně dodavatele a zaplacení ceny bez DPH

dodavateli bude považováno za splnění závazku odběratele uhradit sjednanou cenu.

Plnění za předmět díla dle článku Il. bod 2 této smlouvy bude používáno výlučně k veřejné

správě, a proto nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti. Statutární město

Ostrava jako příjemce tohoto plnění nejedná jako osoba povinná k dani ve smyslu § 92 a

odst. 1 a 2 a § 5 odst. 4 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, V platném znění.

Článek V.

Další práva a povinnosti

. Veškeré práce a dodávky budou zhotovitelem realizovány v souladu s projektovou

dokumentaci a touto smlouvou. Dodržení kvality všech dodávek a prací sjednaných touto

smlouvouje obligatorní povinností zhotovitele.

. Zhotovitel je povinen respektovat a dodržovat ustanovení nebo podmínky, které jsou pro

stavbu uvedeny v projektové dokumentaci a její dokladové části, dle platných předpisů a

nařízení, CSN.

. Při provedeni díla budou použity materiály první jakosti a standardní výrobky zaručující

vlastnosti dle ust. § 156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

. Zhotovitel prohlašuje, že všechny výrobky použité při provádění díla specifikovaného v

článku ll této smlouvyjsou bezpečnými výrobky v souladu s ust. zákona č. 22/1997 Sb., o

technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění

pozdějších předpisů.

. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z

titulu nedbalosti, úmyslně nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo

jiných norem nebo z této smlouvy, je zhotovitel povinen, bez zbytečného odkladu,

nejpozději však do třiceti (30) dnů od oznámení rozsahu a charakteru škod, tuto škodu

odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Odpovědnost nahradit škodu se vztahuje

rovněž na úhradu jakýchkoliv finančních sankcí (pokuty, penále) uložených příslušnými

orgány státní správy objednateli za porušení povinností způsobených zhotovitelem, zejména

V oblasti BOZP, požární ochrany a ochrany životního prostředí.

. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště v termínu dle článku III bodu 1 této smlouvy.

Staveništěm se pro účely této smlouvy rozumí pracovní místo, na němž se provádí díla

(stavby), včetně jeho okolí v rozsahu potřebném pro přípravu a provádění stavebních,

montážních prací a dalších praci nezbytných pro provádění díla a uskladnění stavebnin.

Zařízením staveniště se rozumí dočasné objekty, zařízení ajiné věci movité, které po dobu

provádění díla slouží provozním, sociálním, hygienickým a výrobním potřebám zhotovitele
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(nebojeho pracovníků či dalších osob využítých zhotovitelem při provádění díla) při plnění

této smlouvy a jsou umístěny v prostoru staveniště. O předání staveniště objednatelem

zhotoviteli se strany zavazují pořídit zápis.

7. Opatření z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci,jakož i protipožární opatření

vyplývající z povahy vlastních prací, zajišt'uje na svém pracovišti zhotovitel V souladu s

bezpečnostními předpisy, projektovou dokumentací dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se

upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci V pracovněprávních

vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb

mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany

zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů.

8. Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na pracovišti. Zhotovitel odstraní na vlastní náklady

odpady, kteréjsou výsledkem jeho činnosti.

9. Zhotovitel se zavazuje, že naloží s odpady, odkopanou zeminou a sutí dle zák. č. 185/2001

Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zhotovitel je povinen prokázat naložení s odpady včetnějejich řádného uložení potřebnými

doklady, a to nejpozději při předání a převzetí díla.

10. Objednatel bude na stavbě vykonávat občasný odborný dohled a V jeho průběhu zejména

sledovat, zda práce zhotovitele jsou prováděny podle projektové dokumentace, podle

smluvených podmínek, technických norem a jiných právních norem platných V době

provádění díla. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně

upozornit zápisem do stavebního deníku a stanovit mu lhůtu pro odstranění vzniklých vad.

Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat, aby odvolal (nebo sám vykáže ze stavby)

jakoukoliv osobu zaměstnanou zhotovitelem na stavbě, která si počíná tak, že to ohrožuje

bezpečnost a zdravíjejí čijiných pracovníků na stavbě (to se týká i požívání alkoholických

či návykových látek, které snižují jeho pracovní pozornost a povinnosti se při podezření

podrobit příslušnému testu). Zhotovitel bere na vědomí, že pokud zvláštní právní předpisy

vyžadují při provádění díla ustanovení technického dozoru, nesmí technický dozor díla

provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená.

ll. Zhotovitel provede dílo na své náklady s tím, že nese nebezpečí škody na díle až do jeho

předání objednateli.

12. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli, jakož ijím pověřeným osobám, po celou dobu

realizace díla nepřetržitý přístup na staveniště a umožnitjim nepřetržitou kontrolu realizace

veškerých jednotlivých prací. Zjistí-li objednatel či jím pověřená osoba, že zhotovitel

provádí dílo vadně či jinak neplní své povinnosti vyplývající z této smlouvy, učiní o tom

zápis do stavebního deníku a stanoví lhůtu pro nápravu. Pokud zhotovitel neučiní nápravu

ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

13. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty

nebo se stanou nepřístupnými, minimálně tři dny předem. Neprovede-li objednatel tuto

kontrolu, je zhotovitel oprávněn pokračovat V pracích na své nebezpečí. Bude-li v takovém

případě objednatel dodatečně požadovat odkrytí prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí

provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese

veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným znovu

zakrytim prací, zhotovitel.

14. Zhotovitel je povinen zajistit si místo pro odběr elektrické energie a vody pro účely

provádění prací dle této smlouvy a odebranou elektrickou energii a vodu uhradit

poskytovateli. Má-li objednatel kdispozici odběrné místo elektrické energie a vod)/„
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16.

17.

18.

poskytneje zhotoviteli za podmínky, že zhotovitel zajistí měření odebrané elektrické energie

a vody a cenu za tato média objednateli uhradí.

. K přejímce dílaje zhotovitel povinen písemně vyzvat objednatele nejpozději 5 pracovních

dnů předem, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Zhotovitel je povinen spolu s dílem

předat objednateli zejména následující doklady:

. dokumentace skutečného provedení díla ve třech vyhotoveních,

. atesty použitých materiálů, prohlášení o shodě, atd.,

o potvrzení o likvidaci odpadů včetně doložení vážních lístků,

. veškeré doklady o zkouškách, revizíeh atd, dle platných technických norem a předpisů

nutné k přejímce a kolaudaci stavby, stavební deník

o celkové finanční vyúčtování stavby

Předložení těchto dokladůje součástí povinnosti zhotovitele provést dílo dle této smlouvy.

Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné

předání, nedohodnou-li se smluvní stranyjinak.

Povinnost zhotovitele provést dílo je splněna řádným provedením sjednaného díla bez

jakýchkoliv vad a nedodělků, a jeho předáním a převzetím formou oboustranně

podepsaného zápisu o předání a převzetí díla, v němž zhotovitel prohlásí, že dílo předává

a objednatele výslovně prohlásí, že dílo přejímá. Objednatel je povinen převzít pouze řádně

provedené dílo bezjakýchkoliv vad a nedodělků. Smluvní strany se dohodly na vyloučení

aplikace ust. § 2628 občanského zákoníku a objednatel má právo odmítnout převzetí stavby

pro ojedinělé drobné vady, i když tyto vady samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání

užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.

Bez oboustranně podepsaného zápisu o předání a převzetí díla se všemi náležitostmi není

dílo dokončeno. V případě, že objednatel převezme dílo vykazující drobné vady a

nedodělky, které nebrání řádnému užívání díla, je zhotovitel povinen tyto drobné vady a

nedodělky odstranit nejpozději do dvaceti (20) dnů ode dne předání a převzetí díla.

V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků o více než třicet (30) dnů je

objednatel oprávněn odstranit tyto drobné vady a nedodělky sám nebo prostřednictvím třetí

osoby a zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady s tím spojené, zejména

částku, kterou objednatel zaplatí za tyto práce třetí osobě, včetně náhrady škody, a to do

třiceti (30) dnů poté, co k tomu bude objednatelem vyzván.

O převzetí díla sepíší strany zápis, který obsahuje zejména zhodnocení jakosti provedených

prací, soupis případných zjištěných drobných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a

lhůtách k jejich odstranění. O odstranění drobných vad a nedodělků bude smluvními

stranami sepsán zápis.

Zhotovitel odpovídá za to, že provedené a objednateli předané dílo je kompletní a bez

právních vad a že má vlastnosti určené projektovou dokumentací, platnými právními

předpisy, CSN a touto smlouvou. Nemá-li dílo tyto požadované vlastnosti,je vadné.

19. Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště do (2) dnů od předání a převzetí díla. Pokud k

odstranění vad a nedodělků bude nezbytné použít některá ze zařízení použitých ke

zhotovení díla, pakje zhotovitel povinen staveniště vyklidit do (2) dnů po odstranění těchto

vad a nedodělků, nebude-li dohodnuto vzájemně jinak. Jestliže závazek provést dílo

zanikne jinak než splněním, je zhotovitel povinen staveniště vyklidit ve stejné lhůtě po

zániku závazku.

20. Zhotovitelje povinen po celou dobu plnění předmětu smlouvy splňovat veškeré kvalifikační

7

předpoklady uvedené v zadávací dokumentaci objednatele k veřejné zakázce.
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Článek VI

Stavební deník

Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, vést stavební

deník v souladu s přílohou č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění

pozdějších předpisů, a zapisovat do něj veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této

smlouvy.

. Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný. Stavební deník bude veden

pouze jeden.

. Povinnost vést stavební deník končí odevzdáním a převzetím díla, které je bez vad a

nedodělků. Touto úpravou se zavádí povinnost zhotovitele vést stavební deník, i kdyžjejiž

stavba převzata objednatelem, ale ještě jsou zhotovitelem odstraňovány vady a nedodělky.

. Zápisem do stavebního deníku nejsou dotčena ustanovení této smlouvy, anijím nemohou být

měněna. s výjimkou uvedenou v článku III bod 3 této smlouvy.

. Během realizace stavby budou oddělovány průpisy jednotlivých listů stavebního deníku

zástupcem objednatele. Deník v originále bude předán objednateli po ukončení stavby (viz

ustanovení § 157 zák. č. l83/2006 Sb.). Kopie průpisůjednotlivých listů stavebního deníku

obdrží Ix zhotovitel zpět.

. Do stavebního deníku je oprávněn provádět zápisy pověřený zástupce objednatele a

zhotovitele, dále osoba vykonávající autorský dozor projektanta nebo výkon koordinátora

BOZP.

Článek VII.

Vady díla a záruka

. Zhotovitel odpovídá za kvalitu, funkčnost a úplnost díla provedeného v rozsahu dle článku

ll této smlouvy a zaručuje se, že bude provedeno v souladu s podmínkami této smlouvy, a

že jakost provedených prací a dodávek bude odpovídat technickým normám a předpisům

platným v České republice v dobějeho realizace.

. Zhotovitel poskytuje objednateli na dílo dle této smlouvy záruku zajakost v délce trvání 60

měsíců, u opravy havarijního stavu nástupiště autobusové zastávky na pozemku parc.č.

958/14 V k.ú. Stará Plesná v délce 24 měsíců. Zhotovitel přejímá zárukou zajakost závazek,

že provedené dílo bude po záruční dobu způsobilé pro použití ke smluvenému účelu a bez

vad, a že si po tuto dobu zachová smluvené vlastnosti. V záruční doběje objednatel oprávněn

oznámit zhotoviteli též skryté vady díla.

. Záruční doba začíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí řádně provedeného díla

bezjakýchkoliv vad a nedodělků.

Odpovědnost zhotovitele za vady se nevztahuje na vady způsobené nesprávným

provozováním díla objednatelem,jeho poškození živelnou událostí či třetí osobou.

. Jestliže se v záruční lhůtě vyskytnou na díle vady, je objednatel povinen tyto u zhotovitele

písemně reklamovat, a to nejpozději do konce záruční doby.

. Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním vad díla do sedmi (7) dnů od uplatnění

reklamace objednatelem a vady odstranit v co nejkratším možném termínu, pokud to

charakter vady a podmínky dovolí, nejpozději však do třiceti (30) dnů od oznámení vady,

pokud se smluvní strany písemně nedohodnoujinak. Zhotovitel se zavazuje, že objednatelem
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reklamované vady odstraní bez ohledu na to, zda zhotovitel takové vady uzná či nikoli.

Pokud se později ukáže, že objednatel nárokoval odstranění vad díla neoprávněně, budou

předmětné zhotovitelovy nároky vypořádány dodatečně dohodou smluvních stran. V

případě, že zhotovitel v uvedené lhůtě nezačne s odstraňováním vad díla nebo vady díla ve

stanovené lhůtě neodstraní, souhlasí zhotovitel s tím, že objednatelje oprávněn odstranit tyto

vady sám nebo prostřednictvím třetí osoby a zhotovitel je povinen nahradit objednateli

veškeré náklady s tím spojené, zejména částku, kterou objednatel zaplatí za tyto práce třetí

osobě, včetně náhrady škody, a to do třiceti (30) dnů poté, co k tomu bude objednatelem

písemně vyzván.

7. Pro možnost řádného a včasného odstranění případných vad je objednatel povinen umožnit

pracovníkům zhotovitele přístup do prostoru předaného díla. Pověřený zástupce objednatele

po ukončení prací písemně potvrdí, že odstraněné vady od zhotovitele přejímá, a to formou

písemného protokolu, odsouhlaseného oběma stranami.

Článek VIII.

Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy

1. V případě porušení povinnosti smluvních stran dle této smlouvy, se smluvní strany dohodly

takto:

strana, která svůj závazek porušila,je povinna zaplatit druhé smluvní straně smluvní pokutu,

ato takto:

a) Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v následujících případech a

v následující výši:

. za každý i započatý den prodlení s provedením díla v termínu dle článku lll

odstavec 1 bod a) této smlouvy ve výši 0,3 % z celkové ceny za dílo včetně DPH

0 za každý i započatý den prodlení s odstraněním drobných vad a nedodělků

uvedených v zápise o předání a převzetí díla ] 000,00 K6, a to za každou drobnou

vadu a nedodčlek

0 za každý i započatý den prodlení s odstraněním vad reklamovanýeh objednatelem

v záruční době v termínech touto smlouvou dohodnutých 1 000,00 Kč za každou

vadu, a to až do dne, kdy vady budou odstraněny; o odstranění vad bude smluvními

stranami sepsán zápis

0 za každý i započatý den prodlení s vyklizením staveniště l.000,00 Kč

0 za každý případ a započatý den prodlení s odstraněním porušení opatření dle článku

V bod 10 této smlouvy zapsaném do stavebního deníku zástupcem objednatele

1 000,00 K6.

b) Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu v následujících případech a

V následující výši:

0 0,3 % z dlužné částky za každý den prodlení s úhradou faktur.

2. Smluvní strany se dohodly na smluvní pokutě, kterou je povinen zaplatit zhotovitel

objednateli V případě, že řádně nepřevezme staveniště a nezahájí provádění díla v termínu

sjednaném v této smlouvě. Smluvní pokuta je stanovenajednorázově ve výši l0.000,00 K6.

3. Strana, které byla smluvní pokuta vyúčtována, je povinna do čtrnácti (14) dnů od doručení

tuto zaplatit. Za den doručení všech písemností týkajících se této smlouvy se dle právní

domněnky oběma smluvními stranami dohodnuté považuje také třetí den uložení zásilky na
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poště adresáta, V jejímž obvodu se adresa V této smlouvě uvedená nachází, v případě, že

nebude zásilka přímo doručena adresátovi.

4. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, zaplacením smluvních pokut dohodnutých v této

smlouvě není dotčena povinnost smluvní strany závazky splnit ani právo smluvní strany

oprávněné vedle smluvní pokuty požadovat i náhradu škody bez ohledu na sjednanou a

případně též uhrazenou smluvní pokutu.

5. Objednatel je oprávněnjednostranně od této smlouvy odstoupit:

0 je-li zhotovitel v prodlení s převzetím staveniště nebo s provedením díla v termínu dle

článku III bod 1 této smlouvy o více než patnáct (15) dnů,

o v případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a vady vzniklé

neodborným (vadným) prováděním neodstraní a nezačne dílo provádět řádným

způsobem ani do patnácti (15) dnů ode dne doručení upozornění objednatele,

. je-li zřejmé, že dílo nebude zhotovitelem provedeno nebo že nebude provedeno včas, a

to zejména z důvodů nedostatku tinancí, např. proto, že neplní své finanční závazky vůči

svým subdodavatelům či dodavatelům materiálu.

Odstoupí-li objednatel od smlouvy z těchto důvodů, je povinen zaplatit zhotoviteli jen cenu

přiměřeně sníženou, a to za skutečně řádně provedené práce. Povinnost k náhradě škody

vzniklé z důvodu prodlení zhotovitele a následného odstoupení objednatele od smlouvy tím

není dotčena. Odstoupení musí být písemně a musí být doručeno zhotoviteli. Účinky

odstoupení nastávají dnem jeho doručení zhotoviteli, s výjimkou trvalé platnosti ustanovení

níže zmíněných. Za den doručení Všech písemností týkajících se této smlouvy se dle právní

domněnky oběma smluvními stranami dohodnuté považuje také třetí den uložení zásilky na

poště adresáta, V jejímž obvodu se adresa v této smlouvě uvedená nachází, v případě že

nebude zásilka přímo doručena adresátovi.

6. Do okamžiku účinnosti odstoupení od smlouvy je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli

smluvní pokuty sjednané touto smlouvou. Obě strany se dohodly, že objednatel je oprávněn

dále za povinné součinnosti zhotovitele nedokončené dílo jednostranně převzít, přičemž

nadále zůstávají v jeho prospěch zachována v platnosti ustanovení této smlouvy týkající se

záruky na dokončenou část díla, lhůty pro odstranění reklamovaných vad a smluvní pokuta

za jejich nedodržení.

Článek IX.

Další a společná ujednání

1. Vlastníkem díla dle této smlouvy je od počátku jeho provádění objednatel s výjimkou

zařízení staveniště v rozsahu nezbytném pro účely zhotovitele a věcí potřebných k realizaci

díla, které vnesl na staveniště zhotovitel včetně stavebních strojů ajiných mechanismů.

2. Za případné škody na zhotovovaném díle vzniklé v souvislosti s prováděním předmětné

stavby, do doby jejího protokolárního předání objednateli po odstranění všech případných a

nedodělků, zodpovídá v plném rozsahu zhotovitel.

3. V případě poškození zhotovitelem již zabudovaných částí je zhotovitel povinen tyto

poškozené části uvést do původního stavu na vlastní náklady.

4. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištěn pro případ

škody způsobené třetí osobě při výkonu své podnikatelské činnosti.
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. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnou formou. Kujednáním, byť jen o vedlejších

náležitostech této smlouvy týkajících se práv a povinností smluvních stran v souvislosti

s obsahem a předmětem této smlouvy učiněným smluvními stranami Vjiné, než písemné

formě se nepřihlíží. Za písemnou fonnu nebude pro tento účel považována výměna e-

mailových či jiných elektronických zpráv.

Clánek X

Závěrečná ustanovení

. Tato smlouva může být měněna, doplňována nebo rušenajen písemnou formou po dohodě

odpovědných zástupců smluvních stran, a to vzestupně číslovanými dodatky.

. Smluvní strany se dohodly, že práva a povinnosti neupravené touto smlouvou se budou vždy

řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a ostatních

právních předpisů platných ke dni uzavření smlouvy.

. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny

druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a

nepoužijí tyto informace kjiným účelům, než k plnění podmínek této smlouvy. Tímto

ujednáním není dotčena povinnost objednatele poskytovat informace V souladu se zákonem

č. l06/l999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, V platném znění.

Tato smlouvaje sepsána ve třech (3) vyhotoveních, V nichž není nic škrtáno, přepisováno ani

dopisováno, a z nichž každý má platnost originálu. Zhotovitel obdržíjedno a objednatel dvě

vyhotovení. Všechna vyhotovení této smlouvy mají stejnou platnost.

Na důkaz pravé, svobodné a shodné vůle obou účastníků připojují oprávnění zástupci obou

účastníků své vlastnoruční podpisy.

Nedílnou součástí této smlouvyjsou také její přílohy:

O
<

Příloha . 1 - Krycí list nabídky „Revitalizace autobusových zastávek v Ostravě — Plcsné —

Nová Plesná“ ze dne 22.1 1.2019

Příloha č. 2 — Cenová nabídka č. 85/019 ze dne 21.11.2019 na cenu prací ve výši 89.500,-

Kč bez DPH

Příloha č. 3 - Krycí list nabídky „Revitalizace autobusových zastávek v Ostravě — Plesné —

Autobusová zastávka — Pomník RA“ ze dne 22.11.2019

Příloha č.4 — Cenová nabídka č. 85/019 ze dne 21.11.2019 na cenu prací ve výši 135.120,-

Kč bez DPH

Příloha č. 5 - Krycí list nabídky „Revitalizace autobusových zastávek v Ostravě — Plesné —

Autobusová zastávka - Stavebniny“ ze dne 22.1 1.2019

Příloha č. 6 — Cenová nabídka č. 85/0l9 ze dne 21.11.2019 na cenu prací ve výši 170.560,-

Kč bez DPH

Příloha č. 7 - Krycí list nabídky „Oprava havarijního stavu nástupiště autobusové zastávky

na parcele č. 958/l4 V k.ú. Stará Plesná“ ze dne 22.11.2019

Příloha č. 8 — Cenová nabídka č. 85/019 ze dne 21.11.2019 na cenu prací ve výši 35.000,-

Kč bez DPH

. Povinnost uveřejnění této smlouvy v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru

smluv, zajistí toto uveřejnění objednatel.

Smlouva 0 dílo č. S /2020
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. Pokud se stanou některá ustanovení této smlouvy zcela nebo zčásti právně neplatnými či

neúčinnými, nebude tím dotčena platnost ostatních ustanovení smlouvy. V tomto případě

bude smlouva přiměřeně plněna dle jejího smyslu. Pokud se bude týkat neplatnost určitých

výkonů nebo časových údajů, bude užita míra plnění stanovená zákonem nebo příslušným

předpisem. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální součinnost k tomu, aby případné

nedostatky ve smyslu tohoto odstavce byly odstraněny tak, aby byl zachován smysl a účel

této smlouvy.

. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním této smlouvy dle § 147a zákona 134/2016 Sb., o zadávání

veřejných zakázek na profilu zadavatele a dále pak předloží veškeré nutné doklady

vycházející ze zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek V platném znění

k uveřejnění na profilu zadavatele, a to dle termínů uvedených v tomto zákoně.

. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu důkladně přečetly, porozumělyjejímu obsahu

a žeje tedy projevemjejich svobodné a vážené vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Doložka podle § 41 zák.č. 128/2000 Sb. 0 obcích (obecní zřízení):

O uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto Radou městského obvodu Plesná usnesením

č ................................... . ................... ze dne .....................

V Ostravě - Plesné dne .................. V Ostravě — Plesné dne ..................

Objednatel: Zhotovitel:
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Smlouva o dílo č. S 0020

 



 

Cenová nabídka č.85/019

 

 

 

Zakázka: Revitalizace zastávek v Ostravě - Plesná

Objednatel: Statutární město Ostrava - MěO Plesná IČ:

DIČ:

72527 Ostrava

Zhotovitel:
IČ: 11540613

   
Vypracoval:

  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

   
 

 

 

Rozpis ceny
Celkem

HSV
89 500,00

PSV
0,00

MON
0,00

Vedlejší náklady
0,00

Ostatni náklady
0,00

Celkem
89 500,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 %
0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 %
89 500,00 CZK

Základní DPH 21 % 18 795,00 CZK

Zaokrouhleni
0,00 CZK

Cena celkem s DPH
108 295,00 CZK

v Brušperku dne 16.01.2020

   Za zhotovitele

 

 

Za objednatele

  
Zpracováno programem RTS Stavitel +, © RTS, a.s.
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Položkový rozpočet č.85l019
 

 

 

 

 

       

S: Revitalizace zastávek v Ostravě - Plesné

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena I MJ Celkem

Dít: 1 Zemní práce
67 434.54

1 113107321R00 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené t|.21 cm m2 20,00000 63,84 1 276,80

2 113107323ROO Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.23 cm m2 20,00000 71,79 1 435,80

3 113154113 Frézování živičněho krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl m2 2.70000 70,61 190,65

4 122202201 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice obje m3 3,55000 382,47 1 357,77

5 162501102RT6 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m. m3 0,62800 97.38 61,15

nosnost 30 t

6 162701105 Vodorovně přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny 2 m3 4.61000 88,26 406,88

7 162701159R00 Příplatek k vod. přemístění hor.5-7 za další 1 km m3 23,05000 13,18 303,80

8 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 0,62800 102,38 64,29

9 171201211 Poplatek za uloženi stavebního odpadu - zeminy a k t 7.60700 105,91 805,66

10 181301 101 R00 Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2 m2 6,27500 17,77 111,51

11 181411121 Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m m2 6,27500 14,71 92,31

12 005724720 osivo směs travní krajinná-rovinná kg 0.22000 247,13 54,37

13 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 20,50000 70,61 1 447,51

14 183403111R00 Obděláni půdy nakopáním do 10 cm v rovině m2 6,27500 7,12 44,68

15 183403153R00 Obdělání půdy hrabáním, v rovině m2 6,27500 1,77 11,11

16 184802611R00 Chem. odplevel. po založ.,postřik naširoko, rovina m2 6,27500 2,00 12,55

17 452351101R00 Bednění desek nebo sedlových loži pod potrubí m2 2,08800 174,17 363,67

18 452368211 Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo pražců ot t 0,03800 13 239,28 503,09

19 564831111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm m2 7,00000 64,43 451.01

20 564851114R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 18 cm m2 2,70000 110.33 297,89

21 564861111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm m2 22.20000 122,10 2 710,62

22 565146111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované m2 2,70000 706,09 1 906.44

23 573191111 Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množstv m2 2,70000 29,42 79,43

24 573231106 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v mno m2 2,70000 17,65 47,66

25 577134111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. | m2 7,33000 564,88 4 140,57

26 596211110 Kladeni zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 m m2 1,00000 147,10 147,10

27 59245018 dlažba skladebná betonová 200x100x60mm přírodní m2 16,99500 115,33 1 960,03

28 59245006 dlažba skladebná betonová pro nevidomé 200x100x60m m2 2,16300 329,51 712,73

29 596211115 Příplatek za kombinaci více než dvou barev u klade m2 2,10000 70,61 148,28

30 914111111 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 ob kus 1.00000 264,79 264,79

31 40445517 značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 Fe kus 1,00000 2 059,44 2 059,44

32 914511112 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s kus 1,00000 706,09 706.09

33 404452250 sloupek pro dopravni značku Zn D 60mm v 3,5m kus 1.00000 329,51 329.51

34 9161312131 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého m 5.55500 132,39 735,43

35 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 5,55500 85,32 473,95

36 9162312131 Osazeni chodnikového obrubniku betonového stojatéh rn 1255000 132,39 1 661,49

37 59217002 obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm m 12,67600 76,49 969,59

38 919732211 Styčná spára napojení nového živičného povrchu na m 5,40000 152,99 826,15

39 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 5.30000 88,26 467,78

40 966006132R00 Odstranění dopravznaček se sloupky, s betpatkami kus 1,00000 137,98 137,98

41 999-R22 Montáž přístřešku
kus 1,00000 2 353,65 2 353,65

42 999-R3 Dodávka zastávkového přístřešku s bočními stěnami kus 1.00000 20 947,08 20 947,08

43 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 k t 0,34600 70,61 24,43

44 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze syp t 4.84400 12,36 59,87

45 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 k t 8.46000 82,38 6

 

 



 

Cenová nabídka č.85/019

 

Zakázka: Revitalizace zastávek v Ostravě - Plesná

Objednatel: Statutární město Ostrava - Měo Plesná

72527 Ostrava

DIČ:

 

Zhotovitel:

 

 

 

Vypracoval:

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

   
 

 

Rozpis ceny
Celkem

HSV
135 120,00

PSV
0,00

MON
0,00

Vedlejší náklady
0,00

Ostatní náklady
0,00

Celkem
135 120,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 %
0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 135 120,00 CZK

Základní DPH 21 % 28 375,20 CZK

Zaokrouhlení
0,00 CZK

Cena celkem s DPH
163 495,20 CZK

 

 
v Brušperku dne

16.01.2020

 

 

 

Za zhotovitele
Za objednatele
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Položkový rozpočet č.85lO19
 

 

 

 

 

     

S: Revitalizace zastávek v Ostravě - Plesně

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemnípráce 117 298,74

1 113106121R00 Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho m2 5.00000 18,92 94,60

2 113107321R00 Odstranění podkladu pl, 50 m2,kam.těžene' t|.21 cm m2 11,00000 51,57 567,27

3 113107323R00 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené t|.23 cm m2 26.50000 57,98 1 536,47

4 113108310R00 Odstranění podkladu pl.do 50 m2, živice tl. 10 cm m2 26,50000 73,43 1 945,90

5 113154113 Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl m2 11.00000 57,03 627,33

6 113202111R00 Vytrhání obrub obrubníků silničních m 29,30000 36,03 1 055,68

7 121 101 101 R00 Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m m3 2,60000 29,37 76,36

8 122202201 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice obje m3 6,35000 308,94 1 961,77

9 162501102RT6 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1—4 do 3000 m, m3 5.20000 78,66 409,03

nosnost 30 t

10 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny 2 m3 6,35000 71,29 452,69

11 162701159R00 Příplatek k vod. přemístění hor.5-7 za další 1 km m3 31,75000 10,65 338,14

12 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 2.60000 82,70 215.02

13 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a k t 10,47800 85,55 896,39

14 181301101R00 Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2 m2 26.00000 14.35 373.10

15 181411121 Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m m2 26.00000 11,88 308,88

16 005724720 osivo směs travní krajinná—rovinná kg 0,91000 199,62 181,65

17 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 32.00000 57,03 1 824,96

18 1834031 1 1 R00 Obdělání půdy nakopáním do 10 cm v rovině m2 26.00000 5,75 149,50

19 183403153R00 Obdělání půdy hrabáním, v rovině m2 26.00000 1,43 37,18

20 18480261 1 R00 Chem. odplevel. po založ.,postřik naširoko, rovina m2 26.00000 1,62 42,12

21 452351101R00 Bednění desek nebo sedlových Ioží pod potrubí m2 10,30800 140,68 1 450,13

22 452368211 Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo pražců ot t 0,10200 10 693,95 1 090,78

23 564831111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm m2 23.00000 52,04 1 196,92

24 564851114R00 Podklad ze štěrkodrtí po zhutnění tloušťky 18 cm m2 39,47500 89,12 3 518,01

25 564861111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm m2 7.32500 98.62 722.39

26 565146111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované m2 7,33000 570,34 4 180,59

27 573191111 Postřik infiltrační kationaktivnl emulzí v množstv m2 7,33000 23.76 174,16

28 573231106 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v mno m2 7,33000 14,26 104,53

29 577134111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. | m2 7.33000 456.28 3 344.53

30 596211110 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 m m2 32.00000 118,82 3 802,24

31 59245018 dlažba skladebná betonová 200x100x60mm přírodní m2 27.81000 93,16 2 590,78

32 59245008 dlažba skladebná betonová 200x100x60mm barevná m2 4,32600 230,99 999,26

33 59245006 dlažba skladebná betonová pro nevidomé 200x100x60m m2 0.82400 266.16 219,32

34 596211115 Příplatek za kombinaci více než dvou barev u klade m2 5.00000 57,03 285,15

35 914111111 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 ob kus 1,00000 213,88 213,88

36 40445517 značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 Fe kus 1,00000 1 663,50 1 663,50

37 914511112 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s kus 1.00000 570,34 570,34

38 404452250 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m kus 1,00000 266,16 266,16

39 915111112 Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š m 50,00000 35,65 1 782,50

40 915131112 Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, ši m2 4,80000 199,62 958,18

41 915611111 Předznačeni vodorovného liniového značení m 50.00000 7,13 356,50

42 915621111 Předznačeni vodorovného plošného značení m2 4,80000 61,79 296,59

43 9161312131 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého m 18,00000 106,94 1 924,92

44 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm
m 18,18000 68,92 1 252,97  

 

 



 

       

45 916231213.1 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatéh m 13.30000 106,94 1 422,30

46 59217002 obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm m 18.18000 61,79 1 123,34

47 916431111 Osazení bezbariérového betonového obrubníku do bet m 16,00000 106,94 1 711,04

48 59217040 obrubník betonový bezbariérový náběhový m 4.00000 1 045.63 4 182,52

49 59217041 obrubník betonový bezbariérový přímý m 12,00000 1 045,63 12 547,56

50 919732211 Styčná spára napojení nového živične'ho povrchu na m 30,90000 123.57 3 818.31

51 919735111 Řezání stávajícího živíčněho krytu hl do 50 mm m 31.00000 71.29 2 209,99

52 966006132R00 Odstranění doprav.značek se sloupky, s bet.patkami kus 1.00000 111.45 111.45

53 98901R Přemístění plastiky mimo obvod staveniště a osazen kus 1,00000 1 425,86 1 425,86

54 999-R22 Montáž přístřešku kus 1.00000 1 901.15 1 901,15

55 999-R3 Dodávka zastávkového přístřešku s bočními stěnami kus 1,00000 16 921,10 16 921,10

56 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 k t 6.24800 57,03 356.32

57 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze syp t 87,47200 9.98 872.97

58 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 k t 14.82700 66.54 986.59

59 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kuso t 207,57800 9,98 2 071,63

60 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 3.28000 71.29 233.83

61 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovně dopravy vybouraných t 45,92000 9,98 458.28

62 997221815 Poplatek za uložení stavebního odpadu betonového k t 13.09000 85,55 1 119,85

63 997221845 Poplatek za uložení odpadu asfaltového bez dehtu k t 6,42500 104,56 671,80

64 997221855 Poplatek za uložení zeminy a kameniva kód odpadu 1 t 4,84000 85,55 414.06

65 998223011R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný t 18,06600 80,32 1 451,06

66 452321151 Podkladní desky ze ŽB tř. C 20/25 XF1 otevřený výk m3 1,14500 2 138,79 2 448,91

67 113107342 Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl m2 11.00000 23,76 261,36

68 919112222 Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 25 mm m 29.90000 57.03 1 705.20

69 919121222 Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 15 m 29.90000 30,89 923,61

70 979024443 Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silniční m 13,30000 23,76 316,01

71 98900R Odstranění stávajícího přístřešku kus 1.00000 2 376,43 2 376,43

72 98902R Demontáž a zpětné osazení ínfotabule kus 1,00000 570,34 570,34

73 98903R Demontáž a zpétné osazení poštovní schránky kus 1,00000 237,64 237,64

74 452321151.1 Podkladní desky ze ŽB tř. C 20/25 XF4 otevřený výk m3 2,40000 2 661,61 6 387,86

Díl: 101 0 - Ostatní a vedtejši náklady 17 823.26

75 012103000 Geodetické práce před výstavbou kpl 1,00000 475,29 475,29

76 012303000 Geodetické práce po výstavbě kpl 1.00000 1 188.22 1 188.22

77 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1.00000 712.93 712.93

78 049103000 Náklady vzniklé v souvislosti s realizaci stavby kpl 1,00000 2 376,43 2 376,43

79 991R1 Zřízení a odstranění provizorních zastávky kpl 1,00000 4 752,87 4 752,87

80 R Provizorní dopravní značení a opatření pro pohyb c kpl 1.00000 1 188.22 1 188.22

81 032103000 Zařízení staveniště -zřízení, provoz pod dobu sta kpl 1.00000 7 129,30 7 129,30

 

 

 



 

Cenová nabídka č.85IO19

 

Zakázka: Revitalizace zastávek v Ostravě - Plesné

Objednatel: Statutární město Ostrava - MěO Plesná IČ:

DIČ:

72527 Ostrava

 

   Zhotovitel:

 

 

Vypracoval:  

 

 

 

 

 

 

Rozpis ceny
Celkem

HSV 170 560,00

PSV
0,00

MON 0,00

Vedlejší náklady
0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 170 560,00   
 

Rekapitulace daní

 

 

 

 

  
 

 

 

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 170 560,00 CZK

Základní DPH 21 % 35 817,60 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 206 377,60 CZK

v Brušperku dne 16.01.2020

 

 

 

a z o ovn e e Za objednatele  
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Položkový rozpočet č.85l019
 

 

 

 

 

 

S: Revitalizace zastávek v Ostravě — Plesné

P.č. Čísto položky Název položky MJ množství cena ! MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 143 375,56

1 113106121 R00 Rozebráni dlažeb z betonových dlaždic na sucho m2 25.00000 19,29 482,25

2 113107321R00 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.21 cm m2 25.00000 52,58 1 314,50

3 113107323R00 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené t|.23 cm m2 13.75000 59,13 813,04

4 113108310R00 Odstranění podkladu p|.do 50 m2, živice tl. 10 cm m2 13.75000 74,88 1 029,60

5 113154113 Frézováníživičného krytu tl 50 mm pruh s 0,5 m pl m2 11.00000 58.16 639,76

6 113202111R00 Vytrhání obrub obrubníků silničních m 27.50000 36.74 1 010.35

7 121101101R00 Sejmuti ornice s přemístěním do 50 m m3 3.90000 29.95 116.81

8 122202201 Odkopávky a prokopávky nezapaženě pro silnice obje m3 6.05000 315.01 1 905,81

9 132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do m3 4.77600 315.01 1 504,49

1O 162501102RT6 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m, m3 7.80000 80.21 625,64

nosnost 30 t

11 162701105 Vodorovné přemístěni do 10000 m výkopku/sypaniny 2 m3 9,25000 72,70 672,48

12 162701159R00 Příplatek k vod. přemístěni hor.5-7 za další 1 km m3 46.25000 10,86 502,28

13 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 3.90000 84,33 328.89

14 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a k t 15,26300 87,23 1 331,39

15 181301101R00 Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2 m2 19.00000 14,64 278.16

16 181411121 Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m m2 19.00000 12,12 230.28

17 005724720 osivo směs travní krajinná—rovinná kg 0,66500 203,55 135.36

18 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 34,60000 58,16 2 012.34

19 183403111R00 Obdělání půdy nakopáním do 10 cm v rovině m2 19,00000 5,86 111.34

20 183403153R00 Obdělání půdy hrabáním, v rovině m2 19.00000 1.45 27.55

21 184802611R00 Chem. odplevel. po založ.,postřík našíroko, rovina m2 19.00000 1,65 31,35

22 452313141R00 Bloky pro potrubí z betonu C 16/20 m3 1.57600 1 189,78 1 875,09

23 452351101ROO Bednění desek nebo sedlových loži pod potrubí m2 10.30800 143.45 1 478,68

24 452368211 Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo pražců ot t 0,10200 10 904,32 1 112,24

25 564831111R00 Podklad ze Štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm m2 23,00000 53,07 1 220,61

26 564851114R00 Podklad ze stěrkodrti po zhutnění tloušťky 18 cm m2 44.28000 90.87 4 023.72

27 564861111R00 Podklad ze Štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm m2 10.65000 100.56 1 070.96

28 565146111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované m2 9.68000 581.56 5 629.50

29 569903311R00 Zřízení zemních krajnic se zhutněním m3 2.00000 134.73 269,46

30 573191111 Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množstv m2 9,68000 24.23 234,55

31 573231106 Postřík živičný spojovací ze silniční emulze v mno m2 9,68000 14,54 140,75

32 577134111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. l m2 9,68000 465,25 4 503,62

33 596211110 Kladeni zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 m m2 34.60000 121,16 4192,14

34 59245018 dlažba skladebná betonová 200x100x60mm přírodní m2 30.90000 94,99 2 935.19

35 59245008 dlažba skladebná betonová 200x100x60mm barevná m2 3,70800 235,53 873,35

36 59245006 dlažba skladebná betonová pro nevidomé 200x100x60m m2 1,03000 271,40 279.54

37 596211115 Příplatek za kombinaci více než dvou barev u klade m2 4.60000 58,16 267.54

38 911111111 Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného m 34.50000 193,85 6 687.83

39 76700R Zábradlí dvoumadlové m 34.50000 460.40 15 383.80

40 914111111 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 ob kus 1,00000 218.09 218.09

41 40445517 značka dopravní svislá retroreflexní folie tř1 Fe kus 1.00000 1 696,23 1 696,23

42 914511112 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s kus 1,00000 581 ,56 581,56

43 404452250 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m kus 1.00000 271,40 271,40

44 915111112 Vodorovné dopravni značení dělící čáry souvislé s m 50,00000 36,35 1 817.50

45 915131112 Vodorovné dopravni značení přechody pro chodce, ši m2 4.80000 203.55 977,04      
 

 



 

Cenová nabídka č.85/019

 

Zakázka: Revitalizace zastávek v Ostravě - Plesné

Objednatel: Statutární město Ostrava - MěO Plesná IČ:

DIČ:

72527 Ostrava
 

   Zhotovitel:

 

 

  Vypracoval:

 

 

 

 

 

 

Rozpis ceny Celkem

HSV 35 000,00

PSV 0,00

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0.00

Celkem 35 000,00   
 

Rekapitulace dani
 

 

 

 

  
 

 

 

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 35 000,00 CZK

Základní DPH 21 % 7 350,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 42 350,00 CZK

v Brušperku dne 16.01.2020

 

 

   

 

 

 

Za zhotovitele Za objednatele  
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Položkový rozpočet č.85/019
 

 

 

 

      

S: Revitalizace zastávek v Ostravé - Plesné

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena ! MJ Celkem

DH: 1 Zemní práce 35 000330

1 10110001 Oprava havarijního stavu nástupiště kpl 100000 35 000,00 35 000,00  
 

 


