
SMLOUVA O DÍ LO

uzavřená dle § 2586 zákona č , B9l2012 Sb,, obč anské ho zákoní ku, na základě výsledku ří zení  o zadáni
veřejné  zakázky

l. Smluvní strany

1,1 0biednatel:

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

zastoupená: Pavel Bambásek, starosta obce
Bankovní  spojeni:  Č eská spořitelna, a,s.

č . ú č tu: 0762082399/0800

telefon: 379793275

email:  info@babylon-obec.cz

1,2 Zhotovitel:

DSP Domaž lický stavební  podnik s.r,o.
se sí dlem:

lČ :

DlČ :

zastoupena; 
bankovní  spojení :

č í slo ú č tu:

25200631

CZ25200631

tel,:

email:

,1,3

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

Při ří zení  stavební  zakázky (realizaci dí la), zejmé na projednávání  a potvzování  technické ho řeš eni,
projednávání  a potvzování  změn dí la, předkládání  a projednávání  dodatků  na základě změn dila,
potvrzováni postupu prací , potvrzování  soupisů  provedených prací  a zjiš ť ovací ch protokolů , potvrzováni

zápisů  o předání  a převzeti ďí la nebo jeho č ástí , jsou zmocněnijednat:

za zhotovitele:

- ve věcech smluvnich 

 - ve věcech iechnických (

za Objednatele:

- - ve věcech smluvní ch 

předmět smlouvv

Předmětem té to sm| ouvy je záuazek 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") a závazek Objednatele provedené  Dí lo od Zhotovitele při sp| něni vš ech podminek převzí t

a zaplatit za něj smluvenou cenu dle podminek té to smlouvy,

ll.

2,1

§,BE8

I ffin

.'r-* Y.)



2,2 Zhotovitel prohlaš uje, ž e splnil zadávaci podminky a akceptuje vš echny podminky uýzuy a zadáuaci

dokumentace veřejné  zakázky .

specifikace Dí la

Zhotovitel se zavazuje k provedení  Dí la:

,,Úpravy veřejné ho prostranství  před budovou obecní ho ú řadu Babylon"

dle polož kové ho rozpoč tu v souladu s vydaným ú zemnim souhlasem vydaným Městským ú řadem

Domaž lice, odborem výstavby a ú zemniho plánováni pod č .j, MeDO-1032012022- Sz a podle platných

technických norem pro výstavbu, spolufinancované ho z dotač ní ho t itulu Plzeňské ho kraje - Projekty obcÍ ,

Souč ástí  předmětu Dila je dále provedení , dodání  a zajiš tění  vš ech č inností , prací , služ eb, věcí  a dodávek

nutných k realizaci Dila, a to zejmé na:

- ú p| né  a bezvadné  provedení  vš ech č innosti a prací  vč etně dodávek potřebných materiálů , provedení

vš ech č inností  souvisejí cí ch s dodávkou praci, jejichž  realizace je pro řádné  provedeni Dí la nezbytná

- zajiš tění  veš kerych nezbytných prů zkumů  nutných pro řádné  provedeni a dokonč eni Dí la

- zřizeni,odstranění  a zajiš těni zařizeni staveniš tě

- zajiš těni a provedení  vš ech opatřeni organizač niho a technické ho charakteru k řádné mu provedeni

Dila

- ú č ast na pravidelných kontrolní ch dnech stavby

- veš keré  práce a dodávky souvisejí cí  s bezpeč nostní mi 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 pop| atku

za uskladnění  v souladu s ustanovenimi zákona č . 185/2001 Sb,, o odpadech a o změně něktených

da| š í ch zákonu, v platné m znění

- uvedení  vš ech povrchů  dotč ených Dí lem do pů vodní ho stavu

- projednání  a zajiš tění  připadné ho zvláš tniho už í vání  komunikaci a veřejných ploch č i , zábor

veřejné ho prostranstvi vč etně ú hrady poplatků  a nájemné ho s tí m spojených

- provedení  přejí mky Dí la

- zajiš tění  vš ech nezbytných zkouš ek, atestu a revizí  podle Č SN a pří padných jiných právní ch nebo

technických předpisů  platných v době prováděni a předání  Di| a, kterými bude prokázáno dosaŽení

předepsané  kvality a předepsaných technických parametrů  Dí la

- dodání  prů vodni technické  dokumentace, zajiš tění  poří zeni a dodání  prohláš eni o shodě, zkuš ební ch

protokolů , reviznich zpráv, atestů  materiálů , návodů  k zařizení m, záruč ní ch listu a dokladŮ dle platných

právní ch předpisů ,

- zpracování  dokumentace skuteč né ho provedeni Dila v listinné  podobě v poč tu 3 ks a v datové  podobě

na datové m nosič i v poč tu 3 ks,

- koneč ný finální  ú klid.

SPEClFlKACE MATERlÁLŮ

Použ ité  materiály jsou stanoveny v projektové  dokumentaci a v nabidkové m rozpoč tu Zhotovitele, Pokud

by se ukázala potřeba už it materiálů  j iných, budou podminky jejich uplatnění  projednány samostatně

v rámci pí semných dodatků  zpracovaných k té to smlouvě. Bez předchozí ho pí semné ho souhlasu

Objednatele nesmi být použ ity j iné  materiály, technologie č i změny proti schválené mu nabí dkové mu

rozpoč tu. Vš echny materiály a výrobky použ ité  na stavbě, musi mit vlastnosti dle § 
'l56, zák. č . 183/2006

Sb., v platné m znění .

lll.

3.1

3,2

3.3



lV.

4.1

V.

5.1 .

Změnv Dí la

Dojde-li při realizaci Dí la k změnám, z dů vodu, ž e Objednatel bude pož adovat provedení  j iných dodávek
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 projektové  dokumentaci je Zhotovitel povinen ocenit 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 odsouhlasení . Teprve po odsouhlaseni Objednatelem má Zhotovitel právo na realizaci
těchto změn a na jejich ú hradu. Pokud tak Zhotovitel neuč iní , má se za to, dodávky a práce jí m realizované
byly v předmětu Dí la a v jeho ceně zahrnuty,

Zhotovitel je oprávněn prové st Dí lo i s pomocí  třetí ch osob, pí semně dopředu odsouhlasených
Objednatelem. V takové m pří padě nese odpovědnost za splnění  smlouvy a odpoví dá zauady Dí la, jako

by je prováděl on sám. Za vlastni kapacity se považ uji zaměstnanci v pracovní m poměru k osobě
Zhotovitele nebo k osobě Zhotovitelem ovládané  nebo k osobě Zhotovitele ov| ádají ci, Pokud bude tato
podmí nka poruš ena je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve výš i 15 o/o z ceny Dí la,
Zhotovitel nesmí  předmětzakázky předat j iné mu subjektu jako celek, a to pod pokutou ve výš i 25 %

z ceny Dí la.

Doba plnění

Zhotovitel se zavazuje prové st Dí lo v terminech:

- doba předání  a převzeti staveniš tě:  01,06,2022

- zahájení  Dí la:01, 06,2022

- provedení  Dila:  31. 08.2022

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

Smluvní  strany se dohodly na tom, ž e se termí ny uvedené  vodstavci 5.1, prodluž ují o dobu, po kterou
klimatické  podminky neumož ní  provádění  Dí la. 0 kaž dé m dni, o který se doba prováděni Dila prodluž uje,

musí  být uč iněn zápis ve stavební m dení ku s uvedenim skuteč ností , které  prodlouž ení  doby k provedení
Dí la odů vodňuji.

Mí sto realizace zakázkv

Rea| izace předmětu zakázky probihá na těchto pozemcí ch v majetku Objednatele v katastrální m ú zemi
Babylon, na stavební  parcele p.č . st.26.

Za dodrŽouání  podmí nek stanovených v povolení  k už í vání  veřejných ploch odpoví dá Zhotovitel, který
bude hradit pří padné  š kody vzniklé  při tomto už í váni.

Zhotovitel je povinen udrž ovat na převzaté m staveniš ti pořádek a č istotu a je povinen prů běž ně
odstraňovat odpady a neč istoty vzniklé  jeho pracemi.

Objednatel má právo nezahájit přejí mací  ří zeni Dí la není -li na staveniš ti pořádek, zejmé na uspořádaný
zbylý materiál nebo není -li odstraněn ze staveniš tě odpad vzniklý při stavební ch prací ch.

Cena Dí la

Za zhotoveni Dí la je ú č astní ky dohodnuta smluvni cena dle zákona č , 526/1990 Sb., o cenách ve výš i:

Cena bez DPH

DPH

Cena vč etně DPH

287 995,83 Kč

60 479,12Kč

348 474,95 Kč

4,2

5,2.

5.3.

Vl.

6.1

6,2

6.3

6.4

Vll"

7.1

DPH bude přepoč tena v pří padě změny sazby podle platných předpisů ,



7,2 Tato cena je nejvýš e pří pustná a lze j i překroč it jen za podminek stanovených v té to smlouvě. Zhotovitel

prohlaš ujej ž e Óena obsahuje veš keré  náklady (mimo vlastní  Dilo i např, náklady na zřizeni, provoz,

uorznu ávyklizení  staveniš té , náklady nazřizeni staveniš tní ch pří pojek, náklady na energie a vodu po

dobu výstavby, náklady na vytyč ovací  práce spojené  s výstavbou, náklady na dopravu nářadi, montáŽní ho

materiálu, veš t erych stavební ch hmot a dilů , materiálů  a výrobkŮ, náklady na skladování  materiálu,

náklady souvisejiói s kompletaci Dila apod.) a zisk Zhotovitele, nutné  k řádné  realizaci DÍ la v rozsahu

sjednané m touto smlouvou sjednaná cena je ú plná,

platební  podmí nkv

Objednatel zaplaí i dohodnutou cenu Dí la na základě faktury - daňové ho dokladu (dále jen ,,faktura"),

Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu teprve poté ,

a) kdy dokonč ené  Dí lo předá Objednateli v souladu s č | . X té to smlouvy a v pří padě, Že Objednatel
' 

přóvezme Dilo, které  bude v okamž iku předáni vykazovat ojedinělé  drobné  vady a nedodělky, které

samy o sobě ani ve spojení  s j inými nebráni už í váni nebo podstatně neomezuji uŽÍ vání  Dila, teprve Po

odstianěni těchto vad a nedodělků , pí semně potvzené m ze strany Objednatele,

b) a Objednatel pí semně sqhválí  Zhotovitelem předlož ený zjiš ť ovaci protokol, ktery bude obsahovat
' 

soupiiu skuteč ně proveděných prací  a jejich cen, Objednatel je povinen vyjádřit se k zjiŠ ť ovacimu

protokolu, který mu bude předlož en Zhotovitelem nejpozději do 5ti pracovnich dnŮ od data jeho

doruč eni.

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

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

č ástek. pří lohou faktury musí  být 0bjednatelem odsouhlasený dilČ Í  zjiŠ ť ovací  protokol,

Splatnost dilč ich faktur je 30 kalendářní ch dnů  od data doruč ení .

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

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 odmí tnout a poŽadovat opravu

fakturované  č ástky, Zhotovitel není  oprávněn na takto odmitnutou fakturu zahrnují cí  neodsouhlasené

práce a dodávky uplatňovat ž ádné  majetkové  sankce.

Objednatel mů ž e vrátit fakturu v připadě, kdy faktura vykazuje formální  nedostatky nebo nevzniklo právo

na vystavení faktury na pří sluš nou č ástku, Zhotovitel neni oprávněn na takto odmí tnutou fakturu uplatňovat

ž ádné  majetkové  sankce.

V připadě, ž e Objednateli vznikne z ujednání  dle té to smlouvy nárok na smluvni pokutu nebo j inou

majetkovou sankci vů č i Zhotoviteli, je Objednatel oprávněn započ í st tuto č ástku na Č ástku fakturovanou

Objednateli Zhotovitelem.

způ sob provádění  Dí la

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 ú zemní m souhlasem a ostatní mi rozhodnutimi

správní ch orgánů .

Zhotovitelem dodaný materiál bude odpovidat technologickým podminkám a normám platným v Č eské

republice. Zhotovitei.bude provádět stavebně montáž ní  práce v kvalitě podle norem a technologických

předpisů  platných v Ceské  republice.

Zhotovitel odpoví dá dle platných předpisů  za š kody způ sobené  při realizaci Dila nebo v souvislosti s ni,

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

Zhotovitel je povinen v č asové m předstihu 3 pracovnich dnů  vyzvat Objednatele ke kontrole pracÍ , které

budou v o-alsim postupu zakryty nebo se stanou nepřistupnými, Neuč ini-li tak, je povinen na Žádost

Objednatele odkryt práce, které  by| y zakryty nebo které  se staly nepří stupnými, na svŮj náklad.

Vlll,

8,1

8.2

8,3

8.4

8,5

8,6

8,7

lX.

9.1

9.2

o2

9.4



9.5 Zhotovitel prohlaš uje, ž e má po dobu platnosti smlouvy o Dí lo sjednáno pojiš tění  odpovědnosti za š kodu

způ sobenou v souvislosti s jeho č inností , Pojistná smlouva je sjednána u Kooperativa a,s., s limitem plnění

31 000 000- Kč  (pojiš tění v základní m rozsahu), č , pojistné  smlouvy 7721128713. Zhotovitelje povinen

toto pojiš těni zachovat po celou dobu trváni smluvní ho vztahu, Kopie platné  pojistné  smlouvy je nedí lnou

souč ástí  té to smlouvy o Dí lo a bude předána Objednateli v elektronické  podobě před podpisem té to

smlouvy o Dí lo. Stejné  podmí nky je Zhotovitel povinen zajistit u svých subdodavatelů ,

9.6 Zhotovitelje 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, opomenuti, nedbalosti nebo neplnění m

podmí nek vyplývají cí ch z právnich předpisů , Č Sru neno jiných norem anebo vyplývají cich z té to smlouvy.

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

organizovat vž dy minimálně 1x týdně v mí stě stavby, nebo po dohodě v j inóm terminu.

9.8 Objednatel je oprávněn kontrolovat prováděni 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 odstranil vady

vzniklé  vadným provádění m a Dí lo prováděl řádným způ sobem, Jestliž e Zhotovitel Dí la tak neuč ini 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,

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

správců m sí ti zápisem ve stavební m dení ku nebo jinou formou je povinen zajistit Zhotovitel.

9.10 Zhotovitelje povinen zajistit Dí lo protikrádež i.

9.11 Zhotovitel je povinen na výzvu Objednate| e před| ož it neprodleně - nejpozději do 3 dnů  - podrobný

technologický postup provádění  i dí lč í ch prací ,

x. předání a převzetí  Dí la

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

o odevzdání  a převzetí  Dí la bez vad a nedodělků . K přejí mací mu ří zení  předá Zhotovitel doklady
prokazují cí  provedení  Dila v souladu s platnými předpisy a projektovou dokumentací  se zakreslenim
pří padných změn.

10.2 Objednatel zahájí  přejí mku Dí la nejpozději do 5 dnů  poté , co mu Zhotovitel pí semně, popř. Objednatelem
potvrzeným zápisem do stavebniho dení ku oznámil, ž e Dí lo je dokonč eno a připraveno k předání .

10,3 Oznámí -liZhotovitelObjednateli, ž e Dí lo je připraveno k předáni a připřejí mací m ří zeni se zjisti, ž e Dilo

neni podle podmí nek SOD ukonč eno č i připraveno k odevzdání , je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli

veš keré  náklady s tí m vzniklé  nebo smluvní  pokutu ve výš i 1.000, - Kč . Objednatelsizvolí , který způ sob

uplatni,

10,4 Přilohou protokolu o odevzdání  a převzetí  Dí la bude soupis předávaných nebo j iž  předaných dokladů ,

který bude zejmé na obsahovat:

a) doklady a atesty o materiálech, prokazatelně použ itých při realizaci Dila,

b) kompletni zápisy ve stavební m deniku,

c) doklady o likvidaci stavebniho odpadu,

d)dalš í doklady dle zákona č . 183/2006 Sb., v platné m znění a vyhl, č . 13211998 Sb., v platné m zněni

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

10.5 Objednatelje oprávněn odmí tnout převzit Dí lo i pro ojedinělé  drobné  vady a nedodělky, které  samy o sobě

ani ve spojení  s j inými nebrání  už ivání  nebo podstatně neomezují  už ivání  Dí la. Převezme-li Objednatel

Dilo s těmito vadami, dohodnou se smluvní  strany na lhů tách k jejich odstranění .



xl. stavební dení k

11,1 Zhotovitelje povinen vé st o prací ch, které  provádí , stavební dení k dle § 157 odst. 4 zákona č . 183/2006

Sb., o ú zemní m plánováni a stavební m řádu (stavební  zákon), ve zněni pozdějš í ch předpisů  a § 6 vyhl.

č , 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, do které ho je povinen zapisovat vš echny skuteč nosti rozhodné

pro plněni předmětné  smlouvy. Zejmé na je povinen zapisovat ú daje o č asové m postupu prací , jejich

jakosti, zdů vodnění  odchylek prováděných praci od prováděcí  projektové  dokumentace a klimatických

podmí nkách. Povinnost vé st stavební  dení k konč í  dnem odstranění  pří padných vad a nedodělků

zjiš těných připředání  a převzetí  předmětu dodávky,

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

. název, sí d| o, lČ , DlČ  Zhotovitele,

. název,sí dlo, lČ , Objednatele,

. název, sí dlo, lč , zpracovatele prováděci projektové  dokumentace,

. seznam dokumentace akce, vč etně změn a doplňků ,

. seznam dokladů  a ú řední ch opatření  týkají cí ch se akce.

11,3 Veš keré  listy stavebniho deniku musí  být oč í slovány,

11,4 Zápisy do stavební ho dení kú  č itelně zapisuje a podepisuje stavbyvedouci vž dy ten den, kdy by| y práce

provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které  jsou z hlediska realizace Dí la významné , Mezi jednotlivými

záznamy nesmi být vynechána volná mí sta, Mimo stavbyvedoucí ho mů ž e do stavební ho dení ku provádět

záznamy pouze objednatel, j í m pověřený zástupce, zpracovatel projektové  dokumentace nebo pří sluš né

orgány státni správy,

11,5 Nesouhlasí -li stavbyvedoucí  se zápisem, ktery uč inil Objednatel nebo j í m pověřený zástupce, pří padně

zpracovatel pro.;ektové  dokumentace do stavební ho dení ku, musí  k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko

nejpozději do 3 pracovní ch dnů , j inak se mázalo, ž e s uvedeným zápisem souhlasí , přič emž  pracovnimi

dny se rozumí  ponděli až  pátek.

11.6 Stavební  dení k 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, právni

předpisy a tato smlouva, popř, Dilo nemá vlastnosti obvyklé . Zhotovitel odpoví dá zauady,jež  má Dilo

v době jeho předání .

12.2 Dále Zhotovitel odpoví dá zauady Dí la, na něž  se vztahuje záruka za jakost, a to v rozsahu ní ž e uvedené

záruky,

Xlll"

13,1

Záruka

Zhotovitel poskytuje na provedení  Dila záruku, Záruč ní  lhů ta poč í ná běž et dnem oboustranné ho podpisu

protokolu o ú spěš né m odevzdání  a převzetí  dokonč ené ho Dí la Objednatelem a trvá 60 měsí ců , mimo

dodávek materiálu, strojů  a zařizeni, u ktených stanovuje výrobce kratš í  záruč ni lhů tu, min. vš ak 24

měsí ců . Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli seznam polož ek, u ktených je výrobcem stanovena

kratš í  záruč ní  lhů ta dle předchozí  věty s uvedení m její  dé lky. Záruč ní  lhů ta poč í ná běž et dnem odstranění
posledni vady a nedodělku, vyplývají cí ho z protokolu o předání  a převzetí  Dí la,

V pří padě zjiš tění  vady nebo nedodělku Dí la v záruč ní  době má Objednatel právo pož adovat odstranění

vad a nedodělků  a Zhotovitel má povinnost je bezplatně odstranit v terminu stanovené m Objednatelem,

nejpozději do 'l0 dní  od oznámení  vady, nedohodnou-li se strany j inak. Po odstraněni vady nebo

nedodělku je Zhotovitel povinen provedenou opravu pí semně předat a Objednatel má povinnost potvrdit

převzeti.

13.2



13.3 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do poslední ho dne záruč ní  lhů ty, přič emž  ireklamace odeslaná

Objednatelem v posledni den záruč ni lhů ty se považ uje za vč as uplatněnou.

13,4 Zhotovitel na ž ádost 0bjednatele odstraní  reklamovanou závadu i v pří padě, ž e j í m nebude uznána s tí m,

ž e prokáž e-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 odstraněnim vad je Objednatel oprávněn zajistit odstranění  vad sám

č i prostřednictví m třeti osoby, a to na náklady Zhotovitele,

13.6 Oznámení  vad musí  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 Odstraněni 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 smluvni pokutu ve yýš i 5 000,- Kč  zakaž dý den prodlení , Pokuta bude vyú č tována v koneč né

í aktuře.

14,2 Smluvní  strany se dohodly, ž e Objednatel zaplatí  Zhotoviteli za prodlení  s placení m ceny Dí la smluvni

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

14,3 za nedodž ení  dohodnuté ho koneč né ho termí nu odstraněni vad a nedodělků  dle č lánku 10,5 té to

smlouvy, zjiš těných při přejí mací m ří zení  stavby se sjednává pokuta ve výš i 7 500,- Kč  za kaž dou vadu

akaž dý i započ atý kalendářní  den prod| eni s odstraněnim těchto vad.

14,4 V připadě prodlení  Zhotovitele s odstraněnim záruč nich vad je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli

smluvní  pokutu ve výš i 3 000,- Kč  zakaž dý den prodlení  azakaž dou vadu, až  do doby jejich odstraněni,

pří padně 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 specií ikovány v té to smlouvě, není  dotč eno právo na náhradu

š kody, a to ani co do výš e, v ní ž  pří padně náhrada š kody smluvni pokutu přesáhne. Povinnost zaplatit

smluvní  pokutu mů ž e vzniknout i opakovaně, její  celková výš e není  omezena.

14,6 Zhotovitel bere na vědomí , ž e Objednatel má zájem na provedeni Dí la dle té to smlouvy pouze za situace,

kdy cena Dí la bude z č ásti financována pomoci dotace, Z toho dů vodu je ze strany Objednatele kladen

mimořádný dů raz na vč asné  předáni Dila. Pokud by následkem prodlení  Zhotovitele s předání m Dila

nastala kterákoliv z ní ž e uvedených skuteč nosti:

- Objednateli nebude vyplacena dotace nebo její  č ást,

- Objednatel bude povinen vrátit dotaci nebo jeji č ást,

- Objednatel bude povinen prové st odvod za poruš ení  rozpoč tové  kázně,

uhradí  Zhotovitel Objednateli vzniklou š kodu.

XV. Změna smlouvy

15.1 Tuto smlouvu | ze měnit pouze pí semnými prů běž ně č í slovanými dodatky podepsanými oběma smluvnimi

stranami. Jiné  zápisy, protokoly a podobně se za změnu smlouvy nepovaž ují .

15.2 Nastanou-li u některé  ze stran skuteč nosti brání cí  řádné mu plněni té to sm| ouvy je povinna to ihned

bez zbyteč né ho odkladu oznámit druhé  straně a vyvolat jednání  zástupců  oprávněných k podpisu

smlouvy,



xvl. odstoupení odsmlouvv

16,1 Zhotovitel iObjednatelmohou odstoupitod smlouvy, pokud postupují  podle ustanovení §2001 až 2005
Obč anské ho zákoní ku (z dů vodu hrubé ho neplněni smluvnich závazků  druhou stranou).

16,2 Objednatel mů ž e odstoupit od smlouvy (z dů vodu hrubé ho neplněni sm| uvnich záuazků  Zhotovitelem)
předevš im pokud:

16.3 Zhotovitel provádí  Dí lo v prokazatelně niž š í m než  pož adované m standardu

- Zhotovitel použ í vá při zhotovení  Dí la materiály prokazatelně v kvalitě niž š i než  pož adované

- Zhotovitel je v podstatné m prodlení  se zhotovení m Dí la ve smluvní ch termí nech, za podstatné

prodlení  se považ uje doba delš í  než  30 kalendářní ch dnů

- Zhotovitel nedbá pokynů  Objednatele pro prováděni Dí la ani přes upozornění

- bylo-| i rozhodnuto o ú padku Zhotovitele v insolvenč ní m ří zení

- z dů vodu nepřidělení  nebo podstatné ho zkrácení  dotač ní ch finanč ní ch prostředků ,

- u provádění  Dí la v niž š í  než  pož adované  kvalitě a při použ í vání  materiálů  niž š í  než  pož adované

kvality teprve poté , kdy na hrubé  neplnění  smluvní ch závazků  Zhotovitele předem pí semně

upozornil a poskytl odpoví dají cí  lhů tu k nápravě

16.4 Zhotovitel mů ž e odstoupit od smlouvy (z dů vodu hrubé ho neplnění  smluvní ch závazků  Objednatelem)
předevš í m pokud:

16.5 Objednatel je vprodlení  splacení m podle té to smlouvy delš í m než  90 dnů , avš ak teprve poté , kdy

na hrubé  neplnění  smluvní ch závazků  Objednatele předem pí semně upozornila poskytlodpovidajicí  lhů tu

k nápravě

16.6 Odstoupení m od smlouvy zanikaji vš echna práva a povinnosti stran ze smlouvy, svýjimkou nároku

na náhradu š kody vzniklé  poruš ení m smlouvy a nároku na sjednané  smluvní  pokuty,

16,7 V pří padě odstoupení  od smlouvy je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli také  hodnotu dosud
provedených a nevyfakturovaných praci, 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 pí semným vyrozumění m druhé  strany, Právní  ú č inky odstoupeni
nastávají  dnem, kdy bude pí semné  odstoupeni druhé  straně doruč eno.

xvll, závěreč náustanovení

17 ,1 Nedí lnou souč ástí  té to smlouvy o dí lo jsou následujici 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 .32012001 Sb,, o finanč ní  kontrole ve veřejné  správě,
povinen spolupŮsobit při výkonu finanč ní  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 sidla a jakýchkoliv dalš ich prostor a na pozemky souvisejí cí  s projektem nebo
jeho realizací , Zhotovitel se zavazuje poskytnout na výzvu své  daňové  ú č etnictví  nebo daňovou evidenci

k nahlé dnuti v rozsahu, ktery souvisí  s projektem. Svým podpisem smluvní  strany uznávají , ž e vš echny
podmí nky té to smlouvy č etly v p| né m rozsahu, jsou s nimi srozuměny a schvalují je,

17.4 Zhotovitel tí mto výslovně prohlaš uje, ž e přebí rá nebezpeč í  změny okolností  dle ustanovení  § 2620 odst.

2 a § 1765 odst, 2 zákonač .8912012 Sb., obč anský zákoní k.



17 ,5 Sm| uvní  strany berou na vědomí , ž e v souladu s ustanovení m zákona č , 13412016 Sb,, o zadáváni
veřejných zakázkách, technický dozor nesmí  provádět Zhotovitel ani osoba s ní m propojená.

17 .6 Objednatel si vyhrazuje právo posunout nebo odlož it termin zahájení  realizace Dila nebo provádět změny
harmonogramu s ohledem a v závislosti na disponibilní ch prostředcí ch pro financováni 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 í inanč nich
prostředkŮ tato práva použ í t, nenálež i Zhotovite| i vů č i Objednateli ž ádné  finanč ní  anijiné  nároky plynouci

ze zmenš ení  Dila, jeho posunutí , přeruš ení  nebo předč asné ho ukonč ení .

17.7 Smluvni strany výslovně souhlasí  s tí m, aby tato smlouva byla bez jaké hokoliv omezení , vč etně vš ech
připadných osobní ch ú dajů  ve smlouvě uvedených, zveřejněna na oficiálnich webových stránkách obce
Babylon, a to vč etně vš ech pří padných pří loh a dodatků . Smluvní  strany prohlaš ují , 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 ití  a zveřejnění  bez stanoveni jakýchkoli dalš í ch podminek.

17,8 Tato smlouva byla schválena d| e § 41, odst. 1zákona 12812000 Sb. o obcí ch, Zastupitelstvem obce
Babylon dne 26. 5.2022, č í slo usneseni 412022 nadpolovič ni větš inou hlasů  č lenů  zastupitelstva obce,

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 i Objednatel a dva Zhotovitel,

/

V Babylonu onu .Í P_,.r, ?OZ2
za 0bjednatele:

V Babylonu One .3.9..| ?= zz
za zhotovitele:

pavel Bambásek

starosta obce
l



Polož kový rozpoč et stavby

ú pravy veřejné ho prostranství  před budovou obecní ho ú řadu Babylon

DSP Domaž lický stavební  podnik s.r.o.

Ob]odnatel:  Obec Babylon

27

3440í  Babylon

Zpracováno programem. BUILDpower S

zhotovitel: lč o;  25200631

ntČ : CZ2§200631

lóo:  00572551

Dlč :

vypracoval:  

Základ pro sní ž enou DPH: 15 o/o

0,00 cZK

Sniž ená DPH 15 o/ ,

0,00 CZK

základ pro základnl DPH: 21 o/o

2B7 995,83 CZK

Základní  DPH 21 oÁ
60 479,í 2 cZK

zaokrouhlenl:
0,00 czK

cena celkem: 348 474,95 czx

Domaž lice
dne

12,5.2022



Rekapitulace objoktů  a rozpoč tů

otl

t lpravy veřeJnóho prosí rans{ vi prbd brtrlovou Obecní ho ú řsdu Babylon

§tpvba: I  zozzlll i] pravy vořejnóho pí O§lť an§tví  př8d í rudov0u obecniho ú řadu Babyí on List č . 2

2B7 995,83

2B7 995,83

287 s95,B3

2B7 995,B3

Zpracováno programem BUILDpOwer §

.-4

a

0,00

0,00



Rokapitulace dí lů

"] i'"- -'-' ž oí iinú aó HsV 48 373,93 0,00000

2
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Základy a zvláš lní  zakládání

Zpevněné  plochy

o§talni i(on§lrukcé , botllání

oplocen]

§tavonlš tni pibsun hmot

0§talnl

O§ta{ nl náklady

lt3V

H§V

HsV

| "l§V

H§V

PsV

oN

181§8,M

1 14 507,01

16 944,34

25 9B6,36

24 099,49

34 500,00

B 38B,23

10,596B1

5J,28405

0,00505

1,05648

0,00000

0,00000

0,00000

2B7 gs§,B3

Zpmcovánrr p| ,oglarnen]  BtJlLDpotver §

Stavba: I  nlum Úpravy voí ejrÉ ho pí oriť an§tvi pií ed budovou Obecní ho riřadu Babylon l.is{  č , 3



Úpraw veřejnáho pro§haltstvi pi€d budovou Obecnlho ú řadu Babylon

0[ ,

Úpravy veřejněho pro§tí §í i$týl před buti< lvou 0becniho ú řadu Battylun

Dí l;  1
1 122301101R00

2 12230,1109R00

3 139601103n00

4 162601102R00

5 162201203R00

6 167101101R00

7 199000005R00

celketn zal 1

Zomní  pláce

Odkopávlty nezapaž oná v lpr. 4 do 100 m3

Přlplatok za ieplvo§t - odkopávky v hor. 4

Ruč ni výkop jam, rýh a §achet v hoí n| né  ť . 4

Vodorov[ó pfumistónl výkopku ," hol1-4 do 5000 m

VotJotovné  přomisi.výkopku, koloč ko hor.1-4, do 'l0m

Nakládánl výkopku z hot,l4 v lnnož ttvl do 100 m3

Poplatek za skládku zsntlny 1- 4

Zemni práco

m3

ttt3

rn3

m3

m3

m3

t

21,32000

21,32000

3,672lJ0

24,99200

3,67200

24,99200

44,98500

388,50

42,00

1 í j07,00

190,68

258/5

277,32

459,00

82B?-,B2

B9§,44

5 900,90

476| : ,47

950,13

6 930,7B

20 648,39

48 37?,93

Dí ll 2
B 2J4313611R00

s 274351215R00

10 274351216R00

Celkgtn za: 2

Základy a zvláš tní  zakládání

Boton základotďch pasů  plostý C 1620

Bedněnl stěn eáklaclových pasů  " zří zěnl

Bgdrrěnl sěn základorrých | tast]  - odstranónI

Základy a rvlá§tní  zakládá[ í

m3

n2

n2

4,13í 00

4,24000

4,24000

2§48,40

5B2,05

129,42

1217s,B4

2 467,B9

54B,74

,lli ,t96,47

Dí t;  46 Zpevněné  plochy

11 311321312R00 Žel< lzobetonnadzákladovýchzdlC20/25

12. 31 1351 1 05R00 Bodněni nadzákladových zdi oboustranné  - zřzeni

13 3,11351106R00 Beclnění nadzákladovýchzdloboustranné ,od$tranění

14 31 1 361321 R00 Výztuž  nadzáktad. zdí  z betonářské  oceli 1 0505 (R)

15 5§4751111R00 Podklad zkamgniva drcgné hove1,32"B3 rnm,t| .15 cm

16 504732111R00 Podk]ad zkanr,dí cenóho 8"16t| ,10 cnt

17 59l 21,1 1 1 1 R00 Kladení  dlaž by drobnó kostky,lož e z kanten,tl, 5 cm

1B 91746'| 1JlR00 Osaz, stoj. obrub. kant. s opěrou,lož ezC12115

19 5B3S0129R l(oslka dlaž ebnl drobná 10112 š llpaná ltř, 1t,4,0m2

20 5B380351R ObrubnikkamonnýpňmýOPs ?-0x2Ocn

Cslkomza; 46 Zpevniinóploehy

m3

m2

m2

t

m2.

rl2

m2

n)

t

rn

0,B2000

3,36000

3,36000

0,04920

51,25000

51,25000

51,2$000

2,10000

13,45313

2,10000

3145,00

530,95

234,ď2.

75764,92

1B0,48

116,49

603,50

27B,14

3 990,00

1 020,00

2 578,90

1 703,$9

7BB,32

372I ,63

9 249,60

9 045,1 1

30 929,38

5B4,09

53 677,99

2142,00

ilů  5n7,a1

Dí l:  9
21 113107310R00

22 113JOB310lt00

23 919735113R00

24 9$2901411R00

?.5 s620323,14R00

26 §62042321R00

27 966067111R00

28 979081,111R00

29 97§OB112,1R00

30 979082j11R00

3,|  979990001R00

Celketn za: 9

ů statní  konstrukce, bourání

Odstranónl podkladu pl,50 m2,karn.té ž oné  l1.10 cm

Odstrané ni á§í altovó vl§tvy pl. do 50 n2, t| ,10 cm

Řezání  stávajlc| ho ž ivič nóho krytu t l, 10 - 15 cm

Hrubý ú klid po stavebnich pť acech

BOuráni pillí ]  cjhelných

Bouránl zdlva nadákladové ho z belonu proetóho

Rozebráni plotu tyč , lať , prken, dt,áiěné ho, plech.

odvoz sutl a vybour. hmot na skládku do 1 km

Přip]atek k odvoztl za kaž dý dalš l 1 kn

Vnlť oslavenlš lnl doprava sutl do 10 nt

Pop| atek za skládku §tavebnl §uli

Ostalní  konsí rukco, bouí ánl

n?-

m2

nl

m2.

m3

m3

rrl

t

t

t

t

8,61000

$,61000

2,00000

60,00000

0,28350

1,02500

J2,40000

6,67770

33,3BB§0

6,671,10

6,6T170

1 04,66

210,73

11A,13

40,00

1722,16

2751,62

154,94

238,33

17,03

330,54

300,00

s01,12

J 8,í 4,39

22B,26

2 400,00

4BB,23

2820,41

1g21,26

1 591,50

56B,6,1

220,1,25

2 003,31

16 944,34

m2

m3

90Dí l:

32

óó

0ploceni

310901 1 1 5R00 Úprava lice při zdánl rož né ho zdiva přesné  na ll§t

331271124R1'2 ZrJivo plllřť r z clho]  vápenopjs. 29 cm, na MVC s pottž lt| nt suchó

mgltovó sntósi

33B,l7'1 l 12R00 Osazení  s| oupkť t p]ot,ocelových do 2 ln,zabet.C25/30

2,52000

0,2B350

4,00000

1 79,67

9 315,30

2B7,00

452,77

2 640,89

1 148,0034 ku§

Zpracován< : pl,o61ranlerí l BUI l-Dpower š

Llst č .4



q,'§ď

2022107

01

01

Úpruvy voí ejnóho pí o$ttanstvl přod budovou obecnlho t iřac| u Babylon

0t]

Úpravy vořeJnóho pť o§tlan§tví  před budovou 0becniho ť tfadu Babylon

35 338261125Rl?

3§ a27452111RT3

37 7832251OOR00

38 7B3626700R00

30 76601

40 7111400I6RAB

41 5§346444R

Celkem za: §0

§párování  rnaltou MCs zapuš těné  rovné , zdi z cihel spárovacl maltou

F| / , Qulok-mlx

Nátěr syntetický kcrvovýoh konstrukcl 2x ,l 1x email

NálSr lazurovaci kuhlář, výrobků  Dhol N +  2x lak

D+ N4 dřevé né  výplně ploht

lzolace proil vodě vodorovná pillavená, 1x 1x ALP, 1x llrodif.pás

Elasteh 40 $poc]al mlnelal

§Ioupky ocelové  §0160mm+ č eplč ka { rchyty poll

0ploecni

rí \ 2 2,52000

1,44000

,16,00000

B,00000

0,50000

4,00000

439,74

244,00

2B0,00

1 300,00

354,15

1 160,00

1 108,14

$§1,36

4 480,00

10 400,00

177,08

4 640,00

2§ 986,36

ln2

n2

m

m2

Dí l:  99 Stavonióiní  přesun hrnot

42 999281105R00 Přesun ltmot pro opravy s ódrž bu do výš ky 6 m

Celkem zá: §9 $taveniš tnl pŤ ostln hmol

62,9393B 382,90 24, 099,49

?,4 099,49

Dí l:  799

43 7§901

44 79902

45 70903

Celkgm zal 799

0statní

D+ M lavlč ky

D+ M oclpadkováho koš o

D+ lt/ l skljanu na kolo

0stalnl

kus

kus

kus

1,00000

1,00000

,1,00000

14 B00,00

0 900,00

12 B00,00

14 B00,00

6 900,00

12 B00,00

34 500,00

Dí l;  oN

4§ 001T

Celkem za; 0N

Ostatní  náklady

Mimostavenlš tnl doprava, zařiz,§lavenlš tó, pí ovozní  vllvy

o§tatní  náklady

Sottbor 1,00000 0 3BB,23 8 38B,23

B 388,23

Zpra< rlválro progranlem l3uil"DpoWer s


