
ble § 2586 zákona č . 89/2012 Sb , obč anské ho zákoní ku, na základě výsledku ří zení o zadáni
veřejné  zakázky

l. Smluvnistrany

1.1 Obiednatel:

Obec Babylon
se sí dlem: Babylon 27,344 01 Domaž lice
lČ :  00572551

zastoupená: Pavel Bambásek, starostou obce

bankovní  spojení :  Ceská spořitelna, a.s.

č " ú č tu: 0762082399/0800

telefon: 379793275

e-mail:  info@babylon-obec,cz

1,2 Zhotovitel:

DSP Domaž lický stavební  podnik s,r,o.

se sí dlem:
rň.
lU.

DlČ :

č í slo ú č tu:

tel,:

26200631

CZ252o0631
zastoupena: ,jednatelemspoleč nosti
bankovní  spojení :

e-mail:  
zapsaná v obchodní m rejstří ku vedeným Krajským soudem v Plzni, oddí l C, vlož ka 7863

1.3 Při ří zení  stavební  zakázky (realizaci dila), zejmé na projednáváni a potvrzováni technické ho

řeš ení , projednávání  a potvrzování  změn dí la, předkládání  a projednávání  dodatků  na základě

změn dí la, potvrzování  postupu prací , potvrzování  soupisů  provedených prací  a zjiš t'ovacich

protokolů , potvrzování  zápisů  o předání  a převzetí dí la nebo jeho č ástí , jsou zmocněnijednat:

za zhotovitele;
- - ve věcech smluvní ch
- l - ve věcech technických 

za Objednatele:

- starosta Pavel Bambásek- ve věcech smluvní ch (tel;724 857 661)

Předmět smlouvy

Předmětem té to smlouvy 1e závazek Zhotovitele řádně, bezvadně a s veš kerou odbornou pé č í

prové st pro Objednatele ve sjednané m rozsahu a kvalitě stavební  dí lo specifikované  touto

smlouvou a její mi pří lohami (dále jen ,,Dí lo") azávazek Objednatele provedené  Dí lo od Zhotovitele

při splnění  vš ech podmí nek převzí t a zaplatit za něj smluvenou cenu dle podmí nek té to smlouvy.

Zhotovitel prohlaš uje, ž e splnil zadáuací  podminky a akceptuje vš echny podmí nky uýzuy a

zadáu aci doku mentace veřejné  zakázky,

ll.

2,1

2,2

lll. Specifikace Dila



3.1 Zhotovitel se zavazuje k provedení  Dila:

,,Úprava dvoru u Obecniho ú řadu Babylon"

dle polož kové ho rozpoč tu v souladu s vydaným ú zemnim s99!la.s9m vydaným í r,4ěstským ú řadem

Domaž lice, odborem výstavby a ú zemní ho plánováni pod č .j. MeDo_1457912021_ Sz a podle

Ór.tný.n technických noo, pro výstavbu, spolufinancované ho z dotač niho t itulu Plzeňské ho

krale - Projekty obci,

Souč ástí  předmětu Dí la je dále provedeni, dodáni a zajiš těnivŠ ech Č innostÍ , Praci, sluŽeb, věci

a dodávek nutných k realizaci Dila, a to zejmé na:

_ ú plné  a bezvadné  provedení  vš ech č innosti a praci, vč etně dodávek Potřebných materiálŮ,

provedení  vš ech č innosti souvisejí cich s dodávkou praci, jejichŽ realizace je Pro řádné

provedeni Dí la nezbytná

_ zajiš tění  veš kerých nezbytných prů zkumů  nutných pro řádné  provedení  a dokonč ení  Dí la

- zřizeni,odstraněni a zajiš tění  zařizeni staveniš tě

_ zajiš těni a provedení  vš ech opatření  organizač ní ho a technické ho charakteru k řádné mu

provedení  Dila

- ů č ast na pravidelných kontrolnich dnech stavby

_ veš keré  práce a dodávky souvisejici s bezpeč nostnimi opatřenimi na ochranu osob, majetku

a ž ivotniho prostředí

_ likvidace, odvoz a ulož ení  anorganických i organických odpadŮ na skládku Č i komPost, vČ etně

poplatku za uskladněni v souládu s ustanovenimi zákona č . 185/2001 Sb., o odPadech a o

změně některých dalš í ch zákonů , v platné m zněni

_ uvedeni vš ech povrchů  dotč ených Dí lem do pů vodniho stavu

_ projednání  a zajiš tění  připadneho zvláš tniho už í vání  komunikací  a veřejných Ploch Č i záborŮ

verblnerro prostranství 'vč etně ú hrady poplatků  a nájemné ho s tí m spojených

- provedení  přejimky Dila

_ zajiš tění  vš ech nezbytných zkouš ek, atestů  a revizí  podle č SN a pří padných jiných právnich

ne'bo technic1ýcn pródpisů  platných v době prováděni a předáni Dí la, kterými bude Prokázáno

dosaž en í  před'epsané 'kvaliiy a §ředepsaných tech n ických parametrů  D í l a

_ dodání  prů vodni technické  dokumentace, zajiš tění  poří zeni a dodání  ProhláŠ ení  o shodě,

zkuš ební ch protokolů , reviznich zpráu,atestů  materiálŮ, návodŮ k zařizení m, záruČ ní ch listŮ

a dokladů  dle platných právnich předpisů

_ zpracováni dokumentace skuteč né ho provedeni Dí la v listinné  Podobě v PoČ tu 3 ks a v

datové  podobě na datové m nosič i v poč tu 3 ks

- koneč ný finálni ú klid.

SPEClFlKACE MATER| ÁLŮ

použ ité  materiály jsou stanoveny v projektové  dokumentaci a v nabí dkové m rozPoČ tu Zhotovitele.

pokud by se ukáŽala potřeba uiit maieriálů  1iných, budou podminky jejich uplatnění  ProjednánY

samostatně v ramci pí semných dodatků  
'z[ racovaných 

k té to smlouvě. Bez předchozí ho

pí semné ho souhlasú  ouleonaiete nesmí  být použ ity j iné  materialy, technologie Č i změnY Proti

schválené mu nanioŘovomu rozpoč tu. Vš echny materiály a výrobky PouŽité  na stavbě musi mí t

vlastnostidle § 156, zák. č . 183/2006 Sb,, v platné m znění ,

ó.l

{ a



lV.

4.1

Změny Dí la

Dojde_li při realizaci Dí la k změnám z dů vodu, ž e Objednatel bude pož adovat provedení  j iných

doóávek'a prací  než  těch, které  jsou uvedeny v projektové  dokumentaci, nebo Objednatel bude

pož adovat j inou kvalitu dodávek a prací , než  je uvedena v projektove dokumentaci, je Zhotovitel

povinen oc'enit dotč ené  práce podle jednotkových cen použ itých pro návrh cenY DÍ la Pokud

v nich práce a dodávky tvoří cí  ví cepráce nebudou obsaž eny, Zhotovitel tyto oceni Podle j í m

navrhovaných cen a předlož í  tento soupis Objednateli k odsouhlaseni, Teprve po odsouhlasení

Objednatel'em má Zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich Úhradu. Pokud tak

Zhótovitel neuč ini, má se zalo, ž e dodávky a práce j í m realizované  byly v předmětu DÍ la a v jeho

ceně zahrnuty.

Zhotovitel je oprávněn prové st Dí lo i s pomoci třetich osob, pí semně dopředu odsouhlasených

Objednateiem, V takové m připadě nese odpovědnost za splnění  smlouvy a odpoví dá za uadY

Dí lá, 1ako by je prováděl on sám. Za vlastní  kapacity se považ ují  zaměstnanci v Pracovní m

pomé iu r oŠ o'no Zhotovitele nebo k osobě Zhotovitelem ovládané  nebo k osobě Zhotovitele

ovládají cí . pokud bude tato podmí nka poruš ena, je Zhotovitel povinen zaPlatit Objednateli

smluvňí  pokutu ve výš i 15 o/o zceny Dí la. Zhotovitel nesmí  předmět zakázky Předat j iné mu

subjektu jako celek, a to pod pokutou ve výš i 250Áz ceny Dí la.

Doba plněú

Zhotovitel se zavazuje prové st Dilo v termí nech:

doba předání  a převzeti staveniš tě:  06,05.2021

4,2

V,

5,1

zahájeni Dila:

provedeni Dí la:

vyklizení  staveniš tě:  souč asně s provedení m Dí la.

provedení m Dí la se rozumí  jeho dokonč ení  bez vad a nedodělkŮ a protokolární  Předání

Objednateli dle č l, X té to smlouvy vč etně vyklizení  staveniš tě.

Smluvni strany se dohodly na tom, ž e se termí ny uvedené  vodstavci 5.1. prodluŽují  o dobu, Po

kterou klimatiiké  podminiy neumož ni provádění  Dí la. O kaž dé m dni, o který se doba Provádění

Dí la prodluž uje, musí  býť  uč iněn zápis ve stavební m deniku s uvedení m skuteČ nosti, které

prodlouž ení  doby k provedení  Dí la odů vodňují .

Misto realizace zakázkv

Realizace předmětu zakázky probihá na pozemcí ch v majetku Objednatele parc. č , B0/1 a st, 26.

v katastrálnim ú zemi Babylon.

Za dodrž ováni podminek stanovených v povolení  k už iváni veřejných Ploch odPovidá Zhotovitel,

který bude hradit pří padné  š kody vznikló při tomto už ivání ,

Zhotovitel je povinen udrž ovat na převzaté m staveniš ti pořádek a Č istotu a je Povinen PrŮběŽně

odstraňovat odpady a neč istoty vzniklé  jeho pracemi.

objednatel má právo nezahájit přejimací  řizení  Dí la, není -li na staveniŠ ti pořádek, zejmé na

uspořádaný zbyiý materiál ne-bo není -li odstraněn ze staveniš tě odpad vzniklý Při stavební ch

prací ch.

10.05.2021

30.06,202,t

5,2

5.3

Vl.

6,,1

6,2

b.J

6.4



Vll.

7.1

Cena Dí la

Za zhotovení  Dí la je ú č astní ky dohodnuta smluvní  cena dle zákona č , 526/1990 Sb., o cenách

ve výš i:

Cena bez DPH 502 421,55 Kč

DPH 105 508,53 Kč

Cena vč etně DPH 607 930,08 Kč

DPH bude přepoč tena v připadě změny sazby podle platných předpisů ,

Tato cena je nejvýš e pří pustná a lze j i překroč it jen za podmí nek stanovených v té to smlouvě.

Zhotovitel prohlaš uje, ž e cena obsahuje veš keré  náklady (mimo vlastní  Dí lo i např. náklady na

zří zeni, provoz, ú drž bu a vyklizení  staveniš tě, náklady nazřizení  staveniš tní ch pří pojek, náklady

na energie a vodu po dobu výstavby, náklady na vytyč ovaci práce spojené  s výstavbou, náklady

na dopravu nářadí , montáž niho materiálu, veš kerých stavební ch hmot a dilů , materiálů  a výrobků ,

náklady na skladování  materiálu, náklady souvisejí cí  s kompletaci Dí la apod.) a zisk Zhotovitele,

nutné  k řádné  realizaci Dí la v rozsahu sjednané m touto smlouvou, Sjednaná cena je ú plná.

Platební  podmí nky

0bjednatel zaplatí  dohodnutou cenu Dí la na základě faktury - daňové ho dokladu (dále ,ien

,,faktura").

Zhotovitelje oprávněn vystavit fakturu teprve poté ,

a kdy dokonč ené  Dí lo předá Objednateli v souladu s č l. X té to smlouvy a

v pří padě, ž e Objednatel převezme Dí lo, které  bude v okamž iku předání

vykazovat ojedinělé  drobné  vady a nedodělky, které  samy o sobě ani ve spojeni

s j inými nebrání  už í vání  nebo podstatně neomezují  už í vání  Dí la, teprve po

odstranění  těchto vad a nedodělků , pí semně potvrzené m ze strany Objednatele,

b. a Objednatel pí semně schválí  Zhotovitelem předlož ený zjiš t'ovací  protokol, který

bude obsahovat soupis skuteč ně provedených prací  a jejich cen, Objednatel je

povinen vyjádřit se k zjiš t'ovací mu protokolu, který mu bude předlož en

Zhotovitelem nejpozději do 5 pracovní ch dnů  od data jeho doruč ení .

Kaž dá faktura musí  mit nálež itosti daňové ho dokladu dle zákona č ,23512004 Sb., o DPH, ve

znění  pozdějš í ch předpisů , (dále jen,,faktura"). Daňové  doklady musí  obsahovat rekapitulaci

fakturovaných č ástek, Pří lohou faktury musí  být 0bjednatelem odsouhlasený dí lč í  zjiš t'ovací
protokol.

Splatnost dí lč í ch faktur je 30 kalendářní ch dnů  od data doruč ení ,

Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení  množ ství  nebo druhu provedených

prací  a dodávek, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, u kterých nedoš lo k rozporu,

Pokud bude faktura - daňový doklad Zhotovitele obsahovat i ty práce, které  nebyly Objednatelem

nebo jeho zástupcem ve věcech technických odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn fakturu

odmitnout a pož adovat opravu fakturované  č ástky. Zhotovitel není  oprávněn na takto odmí tnutou

fakturu zahrnují ci neodsouhlasené  práce a dodávky uplatňovat ž ádné  majetkové  sankce,

Objednatel mů ž e vrátit fakturu v pří padě, kdy faktura vykazuje formální  nedostatky nebo

nevzniklo právo na vystavení  faktury na pří sluš nou č ástku. Zhotovitel není  oprávněn na takto

odmí tnutou fakturu uplatňovat ž ádné  majetkové  sankce,

V pří padě, ž e Objednateli vznikne z ujednáni dle té to smlouvy nárok na smluvní  pokutu nebo
j inou majetkovou sankci vů č i Zhotoviteli, je Objednatel oprávněn započ í st tuto č ástku na č ástku

faktu rovanou Objednateli Zhotovitelem.

7.2

Vlll.

B.1

B.2

B4

B.5

8,3

B.6

8,7



lx. způ sob provádění  Dí la

9.1 Zhotovitel provede práce kvalitně, vč as a v souladu s platnými zákony Č R, s přisluš nými Č SN,
předpisy o bezpeč nosti práce a pož ární  ochraně, vydaným stavební m povolenim a ostatní mi

rozhodnutí mi správní ch orgánů .

9,2 Zhotovitelem dodaný materiál bude odpoví dat technologickým podmí nkám a normám platným

v Č eské  republice. Zhotovitel bude provádět stavebně montáž ní  práce v kvalitě podle norem a

technologických předpisů  platných v Č eské  republice.

9,3 Zhotovitel odpoví dá dle platných předpisů  za š kody způ sobené  při realizaci Dí la nebo

v souvislosti s ni, a to i vů č i třetí m osobám, ledaž e prokáž e, ž e š kodu nezavinil,

9.4 Zhotovitelje povinen v č asové m předstihu 3 pracovní ch dnů  vyzvat Objednatele ke kontrole prací ,

které  budou v dalš í m postupu zakryty nebo se stanou nepří stupnými, Neuč iní -li tak, je povinen

na ž ádost Objednatele odkrýt práce, které  byly zakryty nebo které  se staly nepří stupnými, na svů j

náklad,

9.5 Zhotovitel prohlaš uje, ž emá po dobu platnosti smlouvy o Dí lo sjednáno pojiš těni odpovědnosti

za š kodu způ sobenou v souvislosti s jeho č inností . Pojistná smlouva je sjednána u Kooperativa

pojiš t'ovna, a.s. s limitem plnění  31 000 000 Kč  (pojiš tění  v základní m rozsahu), č . pojistné

smlouvy 7721128713, Zhotovitel je povinen toto pojiš tění  zachovat po celou dobu trvání

smluvní ho vztahu, Kopie platné  pojistné  smlouvy je nedí lnou souč ástí  té to smlouvy o Dilo a bude

předána Objednateli v elektronické  podobě před podpisem té to smlouvy o Dí lo. Stejné  podminky

je Zhotovitel povinen zajistit u svých subdodavatelů .

9.6 Zhotovitel je povinen bez zbyteč né ho odkladu na svů j náklad odstranit - a není -li to mož né , tak

finanč ně nahradit-š kodu, kterou způ sobí  třetí m osobám z t itulu ú myslu, opomenutí , nedbalosti

nebo neplnění m podmí nek vyplývají cí ch z právní ch předpisů , Č SN nebo jiných norem anebo

vyplývají cí ch z té to smlouvy,

9,7 Zhotovitel bude informovat Objednatele o stavu rozpracovanosti Dí la na kontrolní ch dnech, které

bude organizovat vž dy minimálně 1x týdně v mí stě stavby, nebo po dohodě v j iné m terminu,

9.8 Objednatelje oprávněn kontrolovat provádění  Dí la, Zjistí -li Objednatel, ž e Zhotovitel provádí  Dí lo

v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dož adovat se toho, aby Zhotovitel

odstranilvady vzniklé  vadným provádění m a Dí lo prováděl řádným způ sobem. Jest| iž e Zhotovitel

Dí la tak neuč iní  ani v přiměřené  lhů tě mu k tomu poskytnuté  a postup Zhotovitele by vedl

nepochybně k podstatné mu poruš ení  smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

Vytýč ení  veš kerych inž enýrských sí tí , jejich zabezpeč ení  po dobu realizace a jejich zpětné

předání  správců m sí tí  zápisem ve stavebnim dení ku nebo jinou formou je povinen zajistit

zhotovitel,

9.10 Zhotovitelje povinen zajistit Dí lo proti krádež i.

9.11 Zhotovitel je povinen na výzvu Objednatele předlož it neprodleně - nejpozději do 3 dnů  -
podrobný technologický postup provádění  i dí lč í ch prací .

x. předání a převzetí  Dí la

'10.1 Dí lo je provedeno, je-li dokonč eno, předáno Zhotovitelem a převzato Objednatelem protokolem

o odevzdáni a převzetí  Dí la bez vad a nedodělků . K přejí macimu ří zení  předá Zhotovitel doklady

prokazují cí  provedení  Dí la v souladu s platnými předpisy a projektovou dokumentaci se

zakreslení m pří padných změn.

10,2 Objednatel zaháji přejí mku Dí la nejpozději do 5 dnů  poté , co mu Zhotovitel pí semně, popř.

Objednatelem potvrzeným zápisem do stavební ho dení ku oznámil, ž e Dí lo je dokonč eno a
připraveno k předání .

10,3 Oznámí -liZhotovitel Objednateli, ž e Dí lo je připraveno k předání a při přejí mací m ří zení se zjisti,

ž e Dí lo není  podle podmí nek SOD ukonč eno č i připraveno k odevzdání , je Zhotovitel povinen

9.9



uhradit objednateli veš keré  náklady s tí m spojené  nebo smluvní  pokutu ve výŠ i 1,000, - KČ .

Objednatel si zvoli, který způ sob uplatní ,

10.4 přilohou protokolu o odevzdáni a převzetí  Dila bude soupis předávaných nebo jiŽ předaných

dokladů , který bude zejmé na obsahovat:

a) doklady a atesty o materiálech, prokazate| ně použ itých při

b) kompletní  zápisy ve stavebnim dení ku,

c) doklady o likvidaci stavební ho odpadu,

d)da| š í doklady dle zákona č . 183/2006 Sb., v platné m znění  a vyhl. č ,

platné m znění .

132/199B Sb., v

Bez těchto dokladů  nelze považ ovat Dí lo za dokonč ené  a schopné  předání ,

10 5 objednatel je oprávněn odmí tnout převzí t Dí lo i pro ojedinělé  drobné  vady a nedodělky, které

samy o sobě ani ve spojeni s j inými nebrání  už í vání  nebo podstatně neomezují  už ivání  DÍ la.

převezme_li Objednatel Dí lo s těmito vadami, dohodnou se smluvní  strany na lhŮtách k jejich

odstranění ,

xl. stavební dení k

11,1 Zhotovitel je povinen vé st o prací ch, které  provádí , stavební  dení k dle § 157 odst. 4 zákonaČ ,

183/2006 Š n,, o ú zemnim plánováni a stavební m řádu (stavební  zákon), ve znění  pozdějš í ch

předpisů  a § 6 vyhl. č . 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, do které ho je povinen zapisovat

vš ecnny skŮteč nosti rozhodné  pro plněni předmětné  smlouvy. Zejmé na je povinen zapisovat

ú daje Ó č asové m postupu prací , jejich jakosti, zdů vodnění  odchylek prováděných praci od

proú aděci projektové  dokumentace a klimatických podmí nkách, Povinnost vé st stavebni dení k

konč í  dnem oóstranění  pří padných vad a nedodělků  zjiš těných při předání  a převzetí  předmětu

dodávky.

11,2 Ve stavební m dení ku musí  být mimo j iné  uvedeno:

. název, sidlo, lČ , DlČ  Zhotovitele,

. název, sí dlo, lČ , DlČ  Objednatele,

. název, sí dlo, lč , Dlč  zpracovatele prováděcí  projektové  dokumentace,

oseznam dokumentace akce, vč etně změn a doplňků ,

. seznam dokladů  a ú řední ch opatření  týkajicí ch se akce.

1 1 ,3 Veš keré  listy stavební ho dení ku musí  být oč í slovány.

11 4 Zápisy do stavební ho dení ku č itelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí  vŽdy ten den, kdY bYlY

práce'provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které  jsou z hlediska realizace Dila významné , Mezi

jeonotiivymi záznamy nesmí  být vynechána volná mista. Mimo stavbyvedoucí ho mŮž e do

itavební ho dení ku provádět záznamy pouze objednatel, j im pověřený zástupce, zpracovatel

projektové  dokumentace nebo pří sluš né  orgány státni správy.

1 1.5 Nesouhlasi-li stavbyvedoucí  se zápisem, který uč inil Objednatel nebo j í m pověřený zástupce,

pří padně zpracovaiel projektové  dokumentace do stavební ho dení ku, musí  k tomutO záPtsu

připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovní ch dnů , j inak se má za to, Že s uvedeným

zapisem souhlasí , přič emž  pracovní mi dny se rozumi pondělí  až  pátek,

1 1.6 Stavební  denik musí  být stále pří stupný na stavbě.

Xll. Vadv Dí la

12,1 Dí lo má vady, jestliž e provedení  Dí la neodpoví dá vlastnostem, které  stanoví  technické  normy,

právní  předpisý a tato smlouva, popř, Dí lo nemá vlastnosti obvyklé . Zhotovitel odpoví dá za vadY,

jež má Dí lo v době jeho předáni.

12.2 Dále Zhotovitel odpovidá zauady Dí la, na něž  se vztahuje záruka za jakost, a to v rozsahu nÍ Že

uvedené  záruky,

realizaci Dí la,



Xlll. Záruka

13.1 Zhotovitel poskytuje na provedení  Dí la záruku, Záruč ní  lhŮta poČ iná běŽeldnem oboustranné ho

podpisu protokólu'o ú spěš né m odevzdání  a převzetidokonč ené ho Dí la Objednatelem a trvá 60

měsiců , mimo dodávek materiálu, strojů  azařizení , u kterých stanovuje výrobce kratŠ Í  záruČ ní

lhů tu, min, vš ak 24 měsiců . Zhotovitel se zavazuje předat Objednateliseznam poloŽek, u kterých

je výrobcem stanovena kratš í  záruč ní  lhů ta dle předchozí  věty s uvedení m jeji dé lkY ZáruČ ni

inů tá poeina běž et dnem odstraněni poslední  vady a nedodělku, vyplývajicí ho z protokolu

o předání  a převzetí  Dí la.

13.2 V pří padě zjiš tění  vady nebo nedodělku Dí la v záruč ní  době má Objednatel Právo PoŽadovat

odstranění  vad a nedodělků  a Zhotovitel má povinnost je bezplatně odstranit v termí nu

stanovené m Objednatelem, nejpozději do 10 dni od oznámeni vady, nedohodnou-li se stranY

j inak. po odstranění  vady nebó nedodělku je Zhotovitel povinen provedenou opravu PÍ semně

předat a Objednatel má povinnost potvrdit převzetí ,

13.3 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledniho dne záruč ní  lhŮty, přiČ emŽ i reklamace odeslaná

objednatelem v poslední den záruč ní  lhŮty se považ uje za vČ as uplatněnou,

13.4 Zhotovitel na ž ádost objednatele odstraní  reklamovanou závadu iv pří Padě, Že j í m nebude

uznána s t im, ž e prokáŽe-li reklamaci za neoprávněnou, uhradí  Objednatel nákladY sPojené

s odstranění m vady vč etně nákladů  Zhotovitele na prokázání  neoprávněnosti reklamace,

13,5 V připadě prodlení  Zhotovitele s odstranění m vad je Objednateloprávněn zajistit odstraněni vad

sám č i prostřednictví m třetí osoby, a to na náklady zhotovitele.

13,6 oznámení  vad musi být zasláno Zhotoviteli pí semně, doporuČ eným dopisem nebo elektronickY

e-mailem bez zbyteč né ho odkladu po jejich zjiš tění . V oznámení  vad musí  být vada PoPsána,

13,7 odstranění  vady nemá vliv na nárok Objednatele na náhradu š kody od Zhotovitele, která bYla

objednateli způ sobena vadným plnění m zhotovitele č i vznikem vady,

xlv. zaiiš tění závazků

14,1 při nedodrž ení  lhů ty pro dokonč ení  a předání  Dí la dle té to smlouvy se zavazuje Zhotovitel uhradit

Objednateli smluvňí  pokutu ve výš i 5 000,- Kč zakaž dý den prodlení . Pokuta bude vyú Č tována

v koneč né  faktuře,

14,2 Smluvní  strany se dohodly, ž e objednatel zaplati Zhotoviteli za prodlení  s Placení m cenY DÍ la

smluvni ú rok i prodleni ve výš i 0,05 %  z dluž né  č ástky za kaž dý i započ atý kalendářní  den

prodleni.

14,3 za nedodrž enidohodnuté ho koneč né ho termí nu odstranění vad a nedodělků  dle č lánku 10,5 té to

smlouvy, zjiš těných při přejí macim ří zení  stavby se sjednává pokuta ve výš i 7 500,- KČ  za kaŽdou

vadu a kaž dý izapoč atý kalendářni den prodlení  s odstranění m těchto vad,

14,4 V připadě prodlení  Zhotovitele s odstranění m záruč ní ch vad je Zhotovitel Povinen zaPlatit

Objednateli smluvni pokutu ve výš i 3 000,- Kč zakaž dý den prodleni azakaŽdou vadu, aŽ do

doóy jejich odstranění , připadně do doby ú hrady nákladů  vyú č tovaných Objednatelem dle Č l, 13.5

té to smlouvy,

14.5 povinností  zaplatit smluvní  pokuty, jak jsou specifikovány v té to smlouvě, není  dotČ eno Právo na

náhradu š kody, a to ani co do výš e, v niž  připadně náhrada š kody smluvní  pokutu Přesáhne,
povinnost zapiatit smluvni pokutu mů ž e vzniknout i opakovaně, jeji celková výŠ e neni omezena,

14.6 Zhotovitel bere na vědomí , ž e Objednatel má zájem na provedeni Dila dle té to smlouvy Pouze

za situace, kdy cena Dí la bude z č ásti financována pomocí  dotace. Z toho dŮvodu je ze stranY

Objednatele kiaden mimořádný dů raz na vč asné  předáni Dila. Pokud by následkem Prodleni

Zhotovitele s předání m Dí la nastala kterákoliv zniž e uvedených skuteČ nostÍ :

- Objednateli nebude vyplacena dotace nebo jeji č ást,

- Objednatel bude povinen vrátit dotaci nebo její  č ást,

- Objednatel bude povinen prové st odvod za poruš eni rozpoČ tové  kázně,
,7



uhradi Zhotovitel Objednateli vzniklou š kodu.

xv. změna smlouvv

15.1 Tuto smlouvu lze měnit pouze pí semnými prů běž ně č islovanými dodatky PodePsanými oběma

smluvní mi stranami. Jiné  zápisy, protokoly a podobně se za změnu smlouvY nePovaŽujÍ .

15,2 Nastanou-li u některé

ihned bez zbyteč né ho

k podpisu smlouvy.

ze stran skuteč nosti bránicí  řádné mu plnění  té to smlouvy, je povinna to

odkladu oznámit druhé  straně a vyvolat jednáni zástupců  oprávněných

xvl. odstoupeniodsmlouvv
,l6.1 

Zhotovitel i Objednatel mohou odstoupit od smlouvy, pokud postupuji Podle ustanovení  § 2001

až 2005Obč anské ho zákoniku (z dů vodu hrubé ho neplnění  smluvní ch závazkŮ druhou stranou).

16,2 Objednatel mů ž e odstoupit od smlouvy (z dŮvodu hrubé ho neplnění  smluvní ch závazkŮ

Zhotovitelem) předevš í m pokud:

16.3 Zhotovitel provádí  Dilo v prokazatelně niž š í m neŽ poŽadované m standardu

_ Zhotovitel použ í vá při zhotovení  Dí la materiály prokazatelně v kvalitě niŽŠ Í  neŽ PoŽadované

_ Zhotovitel je v podstatné m prodlení  se zhotovenim DÍ la ve smluvnich termí nech, za

podstatné  prodlení  se považ uje doba delš í  než  30 kalendářnich dnŮ

- Zhotovitel nedbá pokynů  Objednatele pro provádění  Dí la ani přes upozorněni

_ bylo_| i rozhodnuto o ú padku zhotovitele v insolvenč nim řizeni

- z dů vodu nepřiděleni nebo podstatné ho zkrácení  dotač ní ch finanČ ní ch ProstředkŮ.

_ u prováděni Dila v niž š í  než  pož adované  kvalitě a při použ í váni materiálŮ niŽŠ Í  neŽ

pož adované  kvality teprve poté , kdy na hrubé  neplněni smluvnÍ ch záuazkŮ ZhotOvitele

předem pí semně upozornil a poskytl odpovidajicí  lhů tu k nápravě.

16.4 Zhotovitel mů ž e odstoupit od smlouvy (z dŮvodu hrubé ho neplněni smluvní ch záuazkŮ

Objednatelem) předevš í m pokud :

16,5 Objednatel je v prodlení  s placení m podle té to smlouvy delš im neŽ 90 dnŮ, avŠ ak tePrve Poté ,

kdý na hrubé  neplněni smluvní ch závazků  Objednatele předem pí semně upozornil a PoskYtl

odpoví dají cí  lhů tu k nápravě.

16.6 Odstoupenim od smlouvy zanikaji vš echna práva a povinnosti stran ze smlouvY, s výjimkou

nároku na náhradu š kody vzniklé  poruš ení m smlouvy a nároku na sjednané  smluvni PokutY.

16.7 V připadě odstoupení  od smlouvy je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli také  hodnotu dosud

provedených a nevyfakturovaných prací , pokud jsou tyto práce zároveň ProvedenY řádně,

v souladu s touto smlouvou a jsou Objednatelem využ itelné  ve smyslu té to smlouvY.

16.8 odstoupení  od smlouvy je podmí něno pisemným vyrozumění m druhé  stranY. Právni ÚČ inkY

odstoupeni nastávají  dnem, kdy bude pí semné  odstoupení  druhé  straně doruČ eno.

xvll. závěreč náustanovení

17 ,1 Nedilnou souč ástí  té to smlouvy o dí lo jsou následujicí  dokumenty:

- Nabí dkový rozpoč et zhotovitele,

17 .2 V pří padě rozporu nebo nejednoznač nosti dokumentŮ té to smlouvY o dilo je Pořadi závaznosti

dokumentů  následují cí  :

- smlouva o dí lo

- Dokumenty uvedené  v pořadí  dle odstavce 17.1 .

17.3 Zhotovitel si je vědom, ž e je ve smyslu zákona č ,32012001Sb., o finanČ ní  kontrole ve veřejné

správě, povinen spolupů óobit při výkonu finanč ni kontroly. Zhotovitel se Ve sPoluPráci s



Objednatelem zavazuje poskytnout kontrolní m orgánů m jaké koliv dokumenty vztahují cí  se k

realizaci projektu, podat informace a umož nit vstup do své ho sí dla a jakýchkoliv dalš í ch prostor

a na pozemky souvisejí ci s projektem nebo jeho realizaci. Zhotovitel se zavazuje poskytnout na

výzvu své  daňové  ú č etnictví  nebo daňovou evidenci k nahlé dnuti v rozsahu, který souvisí  s

projektem. Svým podpisem smluvní  strany uznávají , ž e vš echny podmí nky té to smlouvy Č etly

v plné m rozsahu, jsou s nimi srozuměny a schvalují je.

17 ,4 Zhotovitel t imto výslovně prohlaš uje, ž e přebí rá nebezpeč í  změny okolnosti dle ustanovení  §

2620 odst. 2 a § 1765 odst. 2 zákona č , 8912012 Sb., obč anský zákoní k,

17,5 Smtuvni strany berou na vědomí , ž e v souladu s ustanovenim zákona č , 13412016 Sb,, o

zadávání  veřejných zakázkách, technický dozor nesmí  provádět Zhotovitel ani osoba s ní m

propojená,

17 ,6 Objednatel si vyhrazuje právo posunout nebo odlož it termí n zahájení  realizace Dila nebo

provádět změny harmonogramu s ohledem a v závislosti na disponibilní ch prostředcí ch pro

financování  Dí la. Objednatel je oprávněn z dů vodu nedostatku finanč ní ch prostředkŮ zmenŠ it

rozsah Dí la, č i Dí lo přeruš it nebo zcela ukonč it před jeho dokonč ení m, V pří padě, ž e Objednatel

bude nucen z dů vodu nedostatku finanč ní ch prostředků  tato práva použ í t, nenálež i Zhotoviteli

vů č i objednateli ž ádné  finanč ní  ani j iné  nároky plynouci ze zmenš ení  Dí la, jeho posunutÍ ,

přeruš ení  nebo předč asné ho ukonč ení .

17 ,7 Smluvní  strany výslovně souhlasí  s tí m, aby tato smlouva byla bez jaké hokoliv omezeni, vČ etně

vš ech pří padných osobní ch ú dajů  ve smlouvě uvedených, zveřejněna na oficiální ch webových

stránkách obce Babylon, a to vč etně vš ech pří padných přiloh a dodatkŮ, Smluvní  strany

prohlaš uji, ž e skuteč nosti uvedené  v té to smlouvě nepovaž ují  za obchodní  tajemstvÍ  ve smyslu

§ 504 obč anské ho zákoní ku a udělují  svolení  k jejich už iti a zveřejnění  bez stanoveni jakýchkoli

dalš ich podminek,

17,8 Tato smlouva byla schválena dle § 41, odst. 1 zákona 12812000 Sb, o obcich, Zastupitelstvem

obce Babylon dne 29,04.2021, č í slo usnesení  412021. nadpolovič ní  větš inou hlasŮ Č lenŮ

zastupitelstva obce, a to na základě řádně vyhláš ené  a vyhodnocené  veřejné  soutěŽe,

17.9 Tato smlouva o dí lo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvní mi stranami,

17,10 Tato smlouva se vyhotovuje ve č tyřech výtiscí ch, znichž dva obdrž í Objednatela dva Zhotovitel.

? \ - ). ,/
V Babylonu dne ...: . ,.. ... 

j L -

za Objednatele:

] .. .
V Babylonu dne ..: ...: ,. ,., ....

starosta obce irl^ ,^ n* rr,(* ^ rrr*



2020l08

Polož kový rozpoč et stavby

OÚ BabylonStavba

ZnoioVite]

ObjednateI

Vypracoval

Základ pro sniž enou DPH

Sniž ená DPH

Zak ad pro základni DPH:

Zak]adn1 DPH

zackrou hlen i;

cena celkem:

DSP Domaž lický stavebni podnik s.r.o.

HaVlič kova 6

34401 Domaž lice,Bezděkovské  Předměsti

0bec Babylon

27

3440'l Babylon

Pavel Konop

15 0/o

15 0/o

21 Yo

21 %

lČ 0: 25200631

D| Č , cz25200631

tč O: 00572551

DlČ :

0,00 CZK

0,00 CZK

502 421,55 CZK

105 508,53 CZK

0,00 cZK

607 930,08 czx

(-i

Domaž ltce

./  Zazho| ov| lele

,_,/

3,5,2021

Za objednateIe

Zpracováno programem BUlLDpower S

dne



Rekapitulace objektů  a rozpoč tů

č islo Celkem bez DPH základ sniž ené  základ základni

daně daně

staVba

02

01

a2

03

01

Oploceni

Opioceni z betonových panelu+ zpevněná p ocha

Opiocen1 z pletiva

p řistřeš ek

p řistřeš ek

502 421,55

231 771,02

144 225,63

87 545 39

270 650,53

270 650,53

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

502 421,55

231 771,02

144 225,63

87 545,39

270 650,53

270 650,53

Zpracováno programem BUILDpower S

OÚ Babylon List č , 2



č í slo

1

2

+ o

9c

762

764

783

oN

Název

Zemn práce

Zák| aay a zvláš tní  zakládání

Zpevněné  plochy

Oplocen i

konstrukce tesařské

KonstrUkce klempiřské

Nátěry

Ostatni nák| ady

Rekapitulace dí lů

Typ dí lu

HSV

HSV

HSV

HSV

PSV

PSV

PSV

0N

Celkem

6 052 46

39 1B4 98

41 359 49

1B7 411 53

110 793,47

61 606,01

17 706,74

5 306,87

Hmotnost

0,00000

47,061 00

32,5309B

28,13465

1,14228

0,5,]791

0,06132

0,00000

502 421,55 1 09,4481 4

Zpracováno programem BUILDpower S



Ljst č  4
lVra:

Jblekt

Rozpoč et

Poř. Č islo

Dí l:  46

1 1222C1101RCc

2 i222a,lc93,0a

3 1623cllClR00

4 1tllij1l1iRCc

5 5a4761111ROC

6 5647521]1ROC

7 5962 1 504 1 R00

B 91 78621 1 1 R00

9 91BlC1111R00

10 59217510R

11 99822301 1 R00

Celkem za: 46

Dí l:  90

12 162301 101R00

] 3 162201203R00

11 167101101R00

15 18200,1131R00

16 18310111sROc

17 338121127R00

1B 34B121121R00

19 4601200B2R00

2a 59231399R

21 592331 1 6,AR

22 592331 16R

23 99B151111R00

Celkem za: 90

2020/0B

02

01

OU Babylon

Oplocení

Oploceni z betonových panelů + zpevněná plocha

Název

Zpevněné  plochy

Odkopávky nezapaž ené  v hor. 3 do 100 m3

Připlatek za lepivost - odkopávky v hor 3

Vodorovné  přemistěni výkopku z hor,1-4 do 500 m

Uprava pláně v zářezech se zhutnění m - ruč ně

Podklad z kameniva drcené ho ve| ,32-63 mm t, 20 cm

Podklad z kam,drcené ho B 16mm 15 cm

K| adeni zámkové  dlaž by t l, B cm do dňě t l 5 cm

Osazeni stojat, obrub,bet, s opěrou,lož e z C 12115

Lož e pod obrubniky nebo obruby d| až eb zC 12115

Obrubnik Best LINEA lI  přirodni 100x8x25 cm

Přesun hmot, pozemní  komunikace, kryt dláž děný

Zpevněné  plochy

Oplocení

Vodorovné  přemistěni výkopku z hor,1-4 do 50C m

Vodorovné  přemist,výkopku, koleč ko hor,1-4, do 10m

Nakládáni výkopku z hor.1 4 v množ stvi do 100 m3

Ploš ná ú prava teré nu

Hloub, 1amek bez výměny pudy do 0,4 m3, svah 1,5

Osazenl s| oupku ž elezobetonových,CJ7 5 do 0,30 m3

Osazováni plotových desek 300/50/2000 mm

Násyp zeminy, hornina třidy 3-4

Sloupek p| otový bet 1 75cm

Deska p| otová š tipaný kámen oboustr,dekor, standaň

Deska plotová š tipaný kámen oboustr,dekor, 
,1/2 

standart

Přesun hmot, oploceni

Oplocení

m3

m3

m3

m2

m2

m2

m2

m

m3

kus

t

Množ stvi

1 3,50000

1 3,50000

1 3 50000

30,00000

30,00000

30,00000

30,00000

22,00000

0,66000

22,00000

32,5309B

Cena/MJ

186 50

37,30

96,60

45,70

214,27

224,70

279,00

268 00

2 735,00

106,70

217,50

2 517 ,75

503,55

1 304,10

1 371 00

6 42B,10

6 741,00

B 370,00

5 B96,00

1 B05,10

2 347 ,40

7 075,49

44 359,49

410,55

1 015 75

1 0BB 00

1560,00

B 474,50

1B 62B,09

24 900,00

1342,75

B 585,00

21 600,00

4 950,00

7 311 50

99 866,14

m3

m3

m3

m2

kus

kus

kus

m3

kus

kus

kus

t

4,25000

4,25000

4,25000

30,00000

1 7,00000

1 7,00000

60,00000

4,10000

1 7,00000

45,00000

1 5,00000

20,B9000

96,60

239,00

256,00

52,00

49B,50

1095,77

41 5,00

327,50

505,00

4B0,00

330,00

350,00
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poř. Č í sto

Dí l:  90

al:  L avu

2 'a22.'21Je,C0

j  'a 1"1iCiROC

r ,62Jci 
1 31 R00

a 183101 1 15R00

a 27531351 1R00

7 33B171112R00

B 33B1 71 1 21 R00

9 34B121122ROc

10 767911130R00

11 460 1 20082R00

12 90,]03

13 31327501R

i4 55342317R

1 5 55342344R

i 6 55312346R

17 592331 20R

1B 59513581 AR

19 595,13586,AR

20 901

21 99B151 1 1 1 R00 Přesun hmot, oploceni

Celkem za: 90 Oplocení

OU Babylon

0ploceni

Oplocení  z pletiva

Název

Oplocení

Vodorovné  přemistění  výkopku z hor,1-4 do 500 m

Vodorovné  přemist,výkopku ko| eč ko hor,1-4 do 10m

Nak| ádáni výkopku z hor 1-4 v množ stvi do 10C m3

Ploš ná ú prava teré nu

H| oub, 1amek bez výměny pudy do 0,4 m3, svah 1 ,5

Beion zák| adových pasu a patek prostý C 12l15

Osazeni sloupku p| ot,ocelových do 2 m zabet,C25l30

Osazeni s| oupku plot.ocelových do 2 6 m - vzpěry

Osazování  plotových desek 300/50/3000 mm, na N4C

1,4ontáž  oploceni z p| etiva v,do 2,0 m,napinaci drát

Násyp zeminy, hornina třidy 3-4

Uprava p| ot,desek - kráceni

P]etlvo 4hr drátěné  plastifik 50x2,7x'1500mm

Kotva vzpěry pro podhr,desku Pz+ zelená

S cupek p| otový komaxit 2400/4Bx1 5 mm

Vzpěra plotová komaxit 2000/3Bx1,5 mm

Deska p| otová PD 300/3000mm

Drž ák podhrabové  desky pruběž ný 4B pozink

Drzák podhrabove desky koncový

Přlsluš enstvi k oploceni (napináky, drž áky nap,drátu apod,)

List č  5

m3

m3

m3

m2

kus

m3

kus

kus

kus

m

m3

kus

rn

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kpI

t

Množ ství

1 ,65600

1 ,65600

1 ,65600

65,00000

23,00000

0,92000

23,00000

B,Oc000

22,00000

65,00000

B,90000

4,00000

75,00000

1 2,00000

23,00000

B,00000

22,00000

21,00000

2,00000

1 ,00000

7,24465

Cena/MJ

96,60

239 00

256,00

52,00

498,50

2 596,00

287,00

223,00

502,00

130,50

327,50

231 ,00

71,00

26,1 00

231,00

146,00

4B9,00

250 00

150,00

3 B00,00

350,00

159,97

395,7B

l,)1, q^

3 3B0,00

1 1 465,50

2 3BB,32

6 601,00

17B4,00

11 044,00

B 482,50

2 914,75

924,00

5 325,00

3 132,00

5 313,00

1 16B,00

10 758,00

5 250,00

300,00

3 B00 00

2 535,63

87 545,39
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0U Babylon

přistřeš ek

přistřeš ek

N ázev

Zemní  práce

- : ,cen patek v hor,4 do 5C m3,STROJNĚ

: ' 3 7a lepivost,n| oube,i ryh 60 crr hor 4,STROJNĚ

\ "'cdcrovné  přemistěni výkopku z hor 1-4 do 500 m

Uprava pláně u zářezech se zhutněnim - ruč ně

Zemní  práce

Základy a zvláš tní  zakládání

Polš tář z kameniva hr, drcené ho 0 32 mm

Beton základových patek prostý C 16/20

Přesun hmot, zpevněné  plochy, kryt z kameniva

Základy a zvláš tní  zakládání

konstrukce tesařské

Leš eni lehké  pomocné , výš ka podlahy do 1,2 m

Montáž  | at'ováni střech

Spojovaci a ochranné  prostředky pro střechy

| Vontáž  vázaných konstr,hraněných

Spojovací  prostředky pro vázané  konstrukce

D+ M kotevni patek Pz

Dodávka CNC konstrukce vč ,dopravy

Lat SM/JD 1 pod 25 cm2 dé ]ka 200-399 cm

Přesun hmot pro tesařské  konstrukce, výš ky do 1 2 m

konstrukce tesařské

Konstrukce klempí řské

Montáž  kolena | ak Pz kruhové ho vč  dodávky

Odpadni trouby kruhové  z | ak.Pz p| echu, D 1 00 mm

Žlab podokapni pu| kruh.z lak,Pz plechu, rš  330 mm

Kotlik ž labový oválný zlak.?z plechu, 330/100 mm

Montáž  krytiny střech, fuar, p| echem, š roubovánim

Plech trapé zový Trapé zr31 t| , 0,5 mm PE C| assic +

antikondenzač ní  ú prava

23 998764201R00 Přesun hmot pro klempí řské  konstr,, výš ky do 6 m

Celkem za: 764 Konstrukce klempí řské

Dí l:  783 Nátěry

24 7B3726700R00 Nátěr lazurovaci tesařských konstr. Dixo|  2x lak

Celkem za: 7B3 Nátěry

List č . 6

Poř. Č í slo

Dí l:  1

Ce kem za: 1

Dí l:  2
5 271 531 1 i3R00

6 27531361 1R00

7 99B2220,1 2R00

Celkem za: 2

Dí l:  762

B 941955001R00

9 762342203R00

1 0 762395000R00

11 7627141 10R00

12 762795000R00

13 76231

14 60501

15 60517102R

16 99B762202R00

Celkem za: 762

Dí l:  764

17 764454293R00

1B 764B19212R00

19 764B15212R00

20 7648l58lOR00

21 7673921 12R00

22 553506400R

Dí l:  oN

25 001T

Celkem za: ON

0statní  náklady

MimostaVeniš tni dopraVa

0statni náklady

m3

m3

m3

m2

Množ stVi

3 2400c

3,24000

3 2400C

90,00000

1 B 00000

3,21000

47,061 00

B5,00000

B7,50000

0,52500

y2,40a00

4,74000

9,00000

1,00000

0,57750

1 366,92690

3,00000

3,00000

1 0,00000

1 ,00000

B7,50000

96,25000

604,B7000

1 25,1 3600

Cena/MJ

B25,00

252,00

96,60

25,00

1455,00

2 705,00

B9,90

2 673,00

B16,4B

312,98

2250,0a

6 052,46

26 190,00

B 764,2a

4 230,7B

39 184,98

9 095,00

5 687,50

577,50

31 860,00

3 93B,94

5 220,00

76 560,00

3 753,75

4 100,78

140 793,47

10B0,00

1 104,00

3 460,00

400,50

17 675,00

36 767,50

1 1 19,01

61 606,01

17 706,74

17 706,74

5 306,87

5 306,87

m3

m3

t

m2

m2

m3

m

m3

kus

kp1

m3

kus

m

m

kus

m2

m2

107,00

65,00

1 100,00

150,00

B31,00

5B0,00

76 560,00

6 500,00

3,00

m2

360,00

36B,00

346,00

400,50

202,00

3B2,00

1 ,85

141,50

5 306,87Soubor 1 ,00000
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