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= SMLOUVA O DÍLO

'vgyjS
"ená dle § 2586 zákona č, 89/2012 Sb., občanského zákoníku, na základě výsledku řízení o zadáni

veřejné zakázky podle zákona č. 134/2016 Sb, o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších
předpisů

I. Smluvní strany

1,1 Objednatel:

Obec Babylon
se sídlem:
lČ:
zastoupená:
Bankovní spojeni:
č. účtu:
telefon:
email:

1.2 Zhotovitel:

Babylon 27, 344 01 Domažlice
00572551
Pavlem Bambáskem, starostou obce
Česká spořitelna, a.s.
0762082399/0800
379793275
info@babylon«bec,cz

ADESTIK, s.r.o,
se sídlem:
lČ: 25247069
DIČ: CZ25247069
zastoupena: jednatel společnosti
bankovní spojeni:
číslo účtu:
tel.:.
email:
zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Plzni, oddíl C vložka 12613

1.3 Při řízeni stavební zakázky (realizaci díla), zejména projednáváni a potvrzováni technického řešeni,
projednáváni a potvrzováni změn díla, předkládáni a projednáváni dodatků na základě změn díla,
potvrzováni postupu prací, potvrzováni soupisů provedených prací a zjišt'ovacich protokolů, potvrzováni
zápisů o předáni a převzetí díla nebo jeho části, jsou zmocněni jednat:

za Zhotovitele:
-

za Objednatele:
- Pavel Bambásek - ve věcech smluvních,
- - stavební dozor,

ll. Předmět smlouvy
2.1 Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele řádně, bezvadně a s veškerou odbornou péči provést pro

Objednatele ve sjednaném rozsahu a kvalitě stavební dílo specifikované touto smlouvou a jejími přílohami
(dále jen ,,Dílo") a závazek Objednatele provedené Dílo od Zhotovitele při splněni všech podmínek převzít
a zaplatit za něj smluvenou cenu dle podmínek této smlouvy.

2.2 Zhotovitel prohlašuje, že splnil zadávací podmínky a akceptuje všechny podmínky výzvy a zadávací
dokumentace veřejné zakázky,
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3.1

Specifikace Díla
Zhotovitel se zavazuje k provedeni Díla:

,,výstavba a modernizace sportovišť' - Babylon"
spolufinancovaného z prostředků poskytnutých Ministerstvem pro místní rozvoj z dotačního titulu
117D8210B - podpora obnovy sportovní infrastruktury, podle platných technických norem pro výstavbu,
dle projektové dokumentace, zpracované ČKAIT 0202312, která tvoří přilohu této smlouvy
(dále jen ,,Projektová dokumentace").

3.2 Součásti předmětu Díla je dále provedeni, dodáni a zajištěni všech činnosti, prací, služeb, věci a dodávek
nutných k realizaci Díla, a to zejména:

- úplné a bezvadné provedeni všech činnosti a prací včetně dodávek potřebných materiálů, provedenivšech činnosti souvisejicich s dodávkou prací, jejichž realizace je pro řádné provedeni Díla nezbytná

- zajištěni veškerých nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedeni a dokončeni Díla
- zřízeni, odstraněni a zajištěni zařízení staveniště
- zajištěni a provedeni všech opatřeni organizačniho a technického charakteru k řádnému provedeniDíla

- účast na pravidelných kontro|nÍch dnech stavby
- veškeré práce a dodávky souvisejici s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob, majetkua životního prostředí

- likvidace, odvoz a uložení anorganických i organických odpadů na skládku či kompost včetně poplatkuza uskladněni v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých
dalších zákonu, v platném znění

- uvedeni všech povrchů dotčených Dilem do původniho stavu
- projednáni a zajištěni případného zvláštního užíváni komunikaci a veřejných ploch či - záborveřejného prostranství včetně úhrady poplatků a nájemného s tlm spojených

- provedeni přejímky Díla
- - zajištění všech nezbytných zkoušek, atestu a revizi podle ČSN a případných jiných právních nebotechnických předpisů platných v době prováděni a předáni Díla, kterými bude prokázáno dosaženi

předepsané kvality a předepsaných technických parametrů Díla

- dodáni průvodní technické dokumentace, zajištění pořízení a dodáni prohlášeni o shodě, zkušebníchprotokolů, revizních zpráv, atestů materiálů, návodů k zařízením, záručních listu a dokladů dle platných
právních předpisů,

- zpracováni dokumentace skutečného provedeni Díla v listinné podobě včetně geodetického zaměřeniskutečného stavu provedeni Díla po jeho dokončeni v listinné podobě v počtu 3 ks a v datové podobě
na datovém nosiči v počtu 3 ks,

- konečný finálni úklid.
3,3 SPECIFIKACE MATERIÁLŮ

Použité materiály jsou stanoveny v projektové dokumentaci a v nabídkovém rozpočtu Zhotovitele. Pokud
by se ukázala potřeba užít materiálů jiných, budou podmínky jejich uplatnění projednány samostatně
v rámci písemných dodatků zpracovaných k této smlouvě. Bez předchozího písemného souhlasu
Objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie či změny proti schválenému nabídkovému
rozpočtu. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě, musí mít vlastnosti dle § 156, zák. č, 183/2006
Sb., v platném znění.

IV.
4.1

Změny Díla
Dojde-li při realizaci Díla k změnám, z důvodu, že Objednatel bude požadovat provedeni jiných dodávek
a prací než těch, které jsou uvedeny v projektové dokumentaci, nebo Objednatel bude požadovat jinou
kvalitu dodávek a prací, než je uvedena v projektové dokumentaci je Zhotovitel povinen ocenit dotčené
práce podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny Díla. Pokud v nich práce a dodávky tvořici
vícepráce nebudou obsaženy, Zhotovitel tyto ocení podle jim navrhovaných cen a před|oží tento soupis
Objednateli k odsouhlasení. Teprve po odsouhlaseni Objednatelem má Zhotovitel právo na realizaci
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4.2

těchto změn a na jejich úhradu, Pokud tak Zhotovitel neučiní, má se za to, dodávky a práce jím realizované
byly v předmětu Díla a v jeho ceně zahrnuty.
Zhotovitel je oprávněn provést Dilo i s pomoci třetích osob, písemně dopředu odsouhlasených
Objednatelem. V takovém případě nese odpovědnost za splněni smlouvy a odpovídá za vady Díla, jakoby
je prováděl on sám, Za vlastni kapacity se považuji zaměstnanci v pracovním poměru k osobě Zhotovitele
nebo k osobě Zhotovitelem ovládané nebo k osobě Zhotovitele ovládající. Pokud bude tato podmínka
porušena je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 15% z ceny Díla. Zhotovitel
nesmí předmět zakázky předat jinému subjektu jako celek, a to pod pokutou ve výši 25% z ceny Díla.

V. Doba plněni
5.1 Zhotovitel se zavážuje provést Dílo v terminech:

doba předáni a převzetí staveniště: předpoklad do 10/2022

zahájeni Díla: předpoklad do 14 dnů od předáni a převzetí staveniště

provedeni Díla: do 31.07.2023

vyklizeni staveniště: současně s provedením Díla

5.2 Provedením Díla se rozumí jeho dokončeni bez vad a nedodělků a protokolárni předáni Objednateli dle
ČI. X této smlouvy včetně vyklizeni staveniště.

5.3 Smluvní strany se dohodly na tom, že se terminy uvedené v odstavci 5.1, prodlužuji o dobu, po kterou
klimatické podmínky neumožni prováděni Díla, O každém dni, o který se doba prováděni Díla prodlužuje,
musí být učiněn zápis ve stavebním deníku s uvedením skutečnosti, které prodlouženi doby k provedeni
Díla odůvodňuji.

VI. Místo realizace zakázky

6.1 Realizace předmětu zakázky probíhá na pozemcích vyznačených v projektové dokumentaci (dále jen
,,dotčené pozemky"). Dotčené pozemky jsou ve vlastnictví Objednatele.

6.2 Za dodržováni podmínek stanovených v povoleni k užíváni veřejných ploch odpovídá Zhotovitel, který
bude hradit případné škody vzniklé při tomto užíváni.

6.3 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen průběžně
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.

6.4 Objednatel má právo nezahájit přejimaci řízeni Díla není-li na staveništi pořádek, zejména uspořádaný
zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních pracích.

VIl.
7.1

7.2

7.3

Cena Díla
Za zhotoveni Díla je účastníky dohodnuta smluvní cena dle zákona č. 526/1990 Sb,, o cenách ve výši:

Cena bez DPH 2 869 025,18 KČ

DPH 602 495, 29 Kč

Cena včetně DPH 3 471 520, 47 KČ
DPH bude přepočtena v případě změny sazby podle platných předpisů.

Tato cena je nejvýše přípustná a lze ji překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě. Zhotovitel
prohlašuje, že cena obsahuje veškeré náklady (mimo vlastni Dílo i např. náklady na zřízeni, provoz,
údržbu a vyklizeni staveniště, náklady na zřízeni staveništních přípojek, náklady na energie a vodu po
dobu výstavby, náklady na vytyčovací práce spojené s výstavbou, náklady na dopravu nářadí, montážního
materiálu, veškerých stavebních hmot a dílů, mateňálů a výrobků, náklady na skladováni materiálu,
náklady související s kompletací Díla apod.) a zisk Zhotovitele, nutné k řádné realizaci Díla v rozsahu
sjednaném touto smlouvou sjednaná cena je úplná.

Objednatel není plátce DPH ve smyslu zákona o č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
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VIII, Platební podmínky
8.1 Objednatel zaplatí dohodnutou cenu Díla na základě faktury - daňového dokladu (dále jen ,,faktura").

8.2 Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu teprve poté,
a. kdy dokončené Dilo předá Objednateli v souladu s ČI. X této smlouvy a v případě, že Objednatel

převezme Dilo, které bude v okamžiku předáni vykazovat ojedinělé drobné vady a nedodělky, které
samy o sobě ani ve spojeni s jinými nebráni užívání nebo podstatně neomezuji užívání Díla, teprve
po odstraněni těchto vad a nedodělků, písemně potvrzeném ze strany Objednatele,

b. a Objednatel písemně schváli Zhotovitelem předložený zjišt'ovaci protokol, který bude obsahovat
soupisu skutečně provedených prací a jejich cen. Objednatel je povinen vyjádřit se k zjišt'ovacimu
protokolu, který mu bude předložen Zhotovite|em nejpozději do 5-ti pracovních dnů od data jeho
doručeni,

8.3 Každá faktura musí mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění
pozdějších předpisů, (dále jen ,,faktura"). Daňové doklady musí obsahovat rekapitulaci fakturovaných
částek, Přilohou faktury musí být Objednatelem odsouhlasený dilči zjišt'ovaci protokol.

8.4 Splatnost dilčich faktur je 30 kalendářnich dnů od data doručeni.
8.5 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlaseni množství nebo druhu provedených prací

a dodávek, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude
faktura - daňový doklad Zhotovitele obsahovatity práce, které nebyly Objednatelem nebo jeho zástupcem
ve věcech technických odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn fakturu odmítnout a požadovat opravu
fakturované částky. Zhotovitel není oprávněn na takto odmítnutou fakturu zahrnující neodsouhlasené
práce a dodávky uplatňovat žádné majetkové sankce.

8.6 Objednatel může vrátit fakturu v případě, kdy faktura vykazuje formálni nedostatky nebo nevzniklo právo
na vystaveni faktury na přislušnou částku. Zhotovitel není oprávněn na takto odmítnutou fakturu uplatňovat
žádné majetkové sankce.

8.7 V případě, že Objednateli vznikne z ujednáni dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou
majetkovou sankci vůči Zhotoviteli, je Objednatel oprávněn započíst tuto částku na částku fakturovanou

" Objednateli Zhotovitelem

lX.
9,1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

Způsob prováděni Díla
Zhotovitel provede práce kvalitně, včas a v souladu s platnými zákony ČR, s příslušnými ČSN, předpisy
o bezpečnosti práce a požární ochraně, vydaným stavebním povdením a ostatními rozhodnutími
správních orgánů,
Zhotovitelem dodaný materiál bude odpovídat technologickým podmínkám a norniám platným v České
republice. Zhotovitel bude provádět stavebně montážni práce v kvalitě podle norem a technologických
předpisů platných v České republice.

Zhotovitel odpovídá dle platných předpisů za škody způsobené při realizaci Díla nebo v souvislosti s ni,
a to i vůči třetím osobám, ledaže prokáže, že škodu nezavinil.

Zhotovitel je povinen v časovém předstihu 3 pracovních dnů vyzvat Objednatele ke kontrole prací, které
budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučini-li tak, je povinen na žádost
Objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad,

Zhotovitel prohlašuje, že má po dobu platnosti smlouvy o Dílo sjednáno pojištěni odpovědnosti za škodu
způsobenou v souvislosti s jeho činnosti. pojistná smlouva je sjednána u Generali Česká pojišt'ovna, a.s.,
slimitem plněni 6 000 000,- kč bez dph (pojištěni v základním rozsahu), č. pojistné smlouvy 4589448174.
Zhotovitel je povinen toto pojištěni zachovat po celou dobu trvání smluvniho vztahu, Kopie platné pojistné
smlouvy je nedilnou součásti této smlouvy o Dílo a bude předána Objednateli v elektronické podobě před
podpisem této smlouvy o Dilo. Stejné podmínky je Zhotovitel povinen zajistit u svých subdodavatelů,
Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu na svůj náklad odstranit - a není-li to možné, tak finančně
nahradit - škodu, kterou způsobí třetím osobám z titulu úmyslu, opomenuti, nedbalosti nebo neplněním
podmínek vyplývajicich z právních předpisů, ČSN nebo jiných norem anebo vyplývajicich z této smlouvy.

4



9,7 Zhotovitel bude informovat Objednatele o stavu rozpracovanosti Díla na kontrolnich dnech, které bude
organizovat vždy minimálně lx týdně v místě stavby, nebo po dohodě v jiném terminu.

9.8 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla. zjisti-li Objednatel, že Zhotovitel provádí Dílo
v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady
vzniklé vadným prováděním a Dílo prováděl řádným způsobem. jestliže Zhotovitel Díla tak neučiní ani
v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušeni
smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

9.9 Vytýčení veškerých inženýrských síti, jejich zabezpečeni po dobu realizace a jejich zpětné předáni
správcům síti zápisem ve stavebním deníku nebo jinou formou je povinen zajistit Zhotovitel.

9.10 Zhotovitel je povinen zajistit Dílo proti krádeži.
9.11 Zhotovitel je povinen na výzvu Objednatele předložit neprodleně - nejpozději do 3 dnů - podrobný

technologický postup prováděni i dilčich prací.

X. Předáni a převzetí Díla
10.1 Dilo je provedeno, je-li dokončeno, předáno Zhotovitelem a převzato Objednatelem protokolem

o odevzdáni a převzetí Díla bez vad a nedodělků. K přejimacimu řízeni předá Zhotovitel doklady
prokazujici provedení Díla v souladu s platnými předpisy a projektovou dokumentaci se zakreslením
případných změn.

10.2 Objednatel zaháji přejímku Díla nejpozději do 5 dnů po té, co mu Zhotovitel písemně, popř. Objednatelem
potvrzeným zápisem do stavebního deníku oznámil, že Dilo je dokončeno a připraveno k předáni,

10.3 Oznámí-li Zhotovitel Objednateli, že Dílo je připraveno k předáni a při přejimacim řízeni se zjisti, že Dílo
není podle podmínek SOD ukončeno či připraveno k odevzdáni, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli
veškeré náklady s tím vzniklé nebo smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč. Objednatel si zvoli, který způsob
uplatni.

10.4 Přilohou protokolu o odevzdáni a převzetí Díla bude soupis předávaných nebo již předaných dokladů,
který bude zejména obsahovat:

' a) doklady a atesty o materiálech, prokazatelně použitých při realizaci Díla,
b) kompletní zápisy ve stavebním deníku,
C) doklady o likvidaci stavebního odpadu,
d) další doklady dle zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění a vyhl. č. 132/1998 Sb., v platném znění.

Bez těchto dokladů nelze považovat Dilo za dokončené a schopné předání.
10,5 Objednatel je oprávněn odmítnout převzít Diloi pro ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě

ani ve spojeni s jinými nebráni užíváni nebo podstatně neomezuji užíváni Díla, Převezme-li Objednatel
Dílo s těmito vadami, dohodnou se smluvní strany na lhůtách k jejich odstraněni.

XI. Stavební deník
11.1 Zhotovitel je povinen vést o pracích, které provádí, stavební deník dle § 157 odst. 4 zákona č. 183/2006

Sb., o územním plánováni a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 6 vyhl.
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné
pro plnění předmětné smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich
jakosti, zdůvodněni odchylek prováděných prací od prováděcí projektové dokumentace a klimatických
podmínkách. Povinnost vést stavební deník konči dnem odstraněni případných vad a nedodělků
zjištěných při předáni a převzetí předmětu dodávky.

11.2 Ve stavebním deníku musí být mimo jiné uvedeno:
· název, sídlo, lČ, DIČ Zhotovitele,
· název, sídlo, lČ, Objednatele,
· název, sídlo, lČ, DIČ zpracovatele prováděcí projektové dokumentace,
· seznam dokumentace akce, včetně změn a doplňků,
· seznam dokladů a úředních opatřeni týkajících se akce.
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11.3 Veškeré listy stavebního deníku musí být očislovány.

11.4 Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce
provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou z hlediska realizace Díla významné, Mezi jednotlivými
záznamy nesmí být vynechána volná místa, Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět
záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné
orgány státní správy.

11.5 Nesouhlasi4i stavbyvedoucí se zápisem, který učinil Objednatel nebo jim pověřený zástupce, případně
zpracovatel projektové dokumentace do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko
nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí, přičemž pracovními
dny se rozumí ponděli až pátek.

11.6 Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě

XII. Vad'y Díla

12.1 Dílo má vady, jestliže provedeni Díla neodpovídá vlastnostem, které stanovi technické normy, právní
předpisy a tato smlouva, popř. Dilo nemá vlastnosti obvyklé. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má Dílo
v době jeho předáni.

12.2 Dále Zhotovitel odpovídá za vady Díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, a to v rozsahu niže uvedené
záruky.

XIII. Záruka

13,1 Zhotovitel poskytuje na provedeni Díla záruku, Záruční lhůta počíná běžet dnem oboustranného podpisu
protokolu o úspěšném odevzdáni a převzetí dokončeného Díla Objednatelem a trvá 60 měsíců, mimo
dodávek materiálu, strojů a zařízeni, u kterých stanovuje výrobce kratší záruční lhůtu, min. však 24
měsíců. Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli seznam položek, u kterých je výrobcem stanovena
kratší záruční lhůta dle předchozí věty s uvedením její délky, Záruční lhůta počíná běžet dnem odstraněni
poslední vady a nedodělku, vyplývajiciho z protokolu o předáni a převzetí Díla.

13.2 V případě zjištěni vady nebo nedodělku Díla v záruční době má Objednatel právo požadovat odstraněni
vad a nedodělků a Zhotovitel má povinnost je bezplatně odstranit v terminu stanoveném Objednatelem,
nejpozději do 10 dni od oznámeni vady, nedohodnou-li se strany jinak. Po odstranění vady nebo
nedodělku je Zhotovitel povinen provedenou opravu písemně předat a Objednatel má povinnost potvrdit
převzetí.

13.3 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledniho dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná
Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

13.4 Zhotovitel na žádost Objednatele odstraní reklamovanou závadu i v případě, že jim nebude uznána s tlm,
že prokáže-li reklamaci za neoprávněnou, uhradí Objednatel náklady spojené s odstraněním vady včetně
nákladů Zhotovitele na prokázáni neoprávněnosti reklamace.

13.5 V případě prodleni Zhotovitele s odstraněním vad je Objednatel oprávněn zajistit odstraněni vad sám
či prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady Zhotovitele.

13.6 Oznámení vad musí být zasláno Zhotoviteli písemně, doporučeným dopisem nebo elektronicky e-mailem
bez zbytečného odkladu po jejich zjištěni. v oznámeni vad musí být vada popsána.

13,7 Odstraněni vady nemá vliv na nárok Objednatele na náhradu škody od Zhotovitele, která byla Objednateli
způsobena vadným plněním Zhotovitele či vznikem vady.

XIV. Zajištěni závazků

14,1 Při nedodrženi lhůty pro dokončeni a předáni Díla dle této smlouvy se zavazuje Zhotovitel uhradit
Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- kč za každý den prodlení. Pokuta bude vyúčtována v konečné
faktuře.

14,2 Smluvní strany se dohodly, že Objednatel zaplatí Zhotoviteli za prodleni s placením ceny Díla smluvní
úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodleni.
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14.3 Za nedodrženi dohodnutého konečného terminu odstranění vad a nedodělků dle článku 10.5 této
smlouvy, zjištěných při přejimacim řízení stavby se sjednává pokuta ve výši 7 500,- KČ za každou vadu
a každý izapočatý kalendářní den prodleni s odstraněním těchto vad.

14,4 V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním záručních vad je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli
smluvní pokutu ve výši 3 000,- kč za každý den prodleni a za každou vadu, až do doby jejich odstraněni,
případně do doby úhrady nákladů vyúčtovaných Objednatelem dle ČI. 13.5 této smlouvy.

14.5 Povinnosti zaplatit smluvní pokuty, jak jsou specifikovány v této smlouvě, není dotčeno právo na náhradu
škody, a to ani co do výše, v niž případně náhrada škody smluvní pokutu přesáhne. Povinnost zaplatit
smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezena.

14,6 Zhotovitel bere na vědomi, že Objednatel má zájem na provedeni Díla dle této smlouvy pouze za
situace, kdy cena Díla bude z části financována pomoci dotace. Z toho důvodu je ze gtrany Objednatele
kladen mimořádný důraz na včasné předáni Díla. Pokud by následkem prodlení Zhotovitele s předáním
Díla nastala kterákoliv z niže uvedených skutečnosti:

- Objednateli nebude vyplacena dotace nebo její část,
- Objednatel bude povinen vrátit dotaci nebo její část,
- Objednatel bude povinen provést odvod za porušeni rozpočtové kázně,

uhradí Zhotovitel Objednateli vzniklou škodu.

XV. Změna smlouvy
15.1 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými průběžně čislovanými dodatky podepsanými oběma smluvními

stranami. Jiné zápisy, protokoly a podobně se za změnu smlouvy nepovažuji.
15,2 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránici řádnému plněni této smlouvy je povinna to ihned bez

zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

XVI, Odstoupení od smlouvy
16.1 Zhotovitel i Objednatel mohou odstoupit od smlouvy, pokud postupuji podle ustanoveni § 2001 až 2005

Občanského zákoníku (z důvodu hrubého neplněni smluvních závazků druhou stranou).

16.2 Objednatel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplněni smluvních závazků Zhotovitelem)
především pokud:

- Zhotovitel provádí Dílo v prokazatelně nižším než požadovaném standardu
Zhotovitel používá při zhotoveni Díla materiály prokazatelně v kvalitě nižší než požadované
Zhotovitel je v podstatném prodleni se zhotovením Díla ve smluvních terminech, za podstatné
prodlení se považuje doba delší než 30 kalendářních dnů

- Zhotovitel nedbá pokynů Objednatele pro prováděni Díla ani přes upozorněni
bylo-li rozhodnuto o úpadku Zhotovitele v insolvenčnim řízeni

- z důvodu nepřiděleni nebo podstatného zkráceni dotačních finančních prostředků.
u prováděni Díla v nižší než požadované kvalitě a při používáni materiálů nižší než požadované
kvality teprve poté, kdy na hrubé neplněni smluvních závazků Zhotovitele předem písemně
upozornil a poskytl odpovidajici lhůtu k nápravě

16.3 Zhotovitel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplněni smluvních závazků Objednatelem)
především pokud:

- Objednatel je v prodlení s placením podle této smlouvy delším než 90 dnů, avšak teprve poté, kdy
na hrubé neplněni smluvních závazků Objednatele předem písemně upozornil a poskytl
odpovidajici lhůtu k nápravě

16.4 Objednatel má právo od smlouvy odstoupit, pokud mu nebude přiznána dotace na realizaci díla
16.5 Odstoupenim od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, s výjimkou nároku na

náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané smluvní pokuty.
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16.6 V případě odstoupeni 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 využitelné ve smyslu této smlouvy.

16.7 Odstoupeni od smlouvy je podmíněno písemným vyrozuměním druhé strany. Právní účinky odstoupeni
nastávají dnem, kdy bude písemné odstoupeni druhé straně doručeno.

XVII. Závěrečná ustanoveni
17.1 Nedilnou součásti této smlouvy o dílo jsou následujíci dokumenty:

- Nabídkový rozpočet zhotovitele
- projektová dokumentace dle ČI. 3.1 této smlouvy

17.2 V případě rozporu nebo nejednoznačnosti dokumentů této smlouvy o dílo je pořadí závaznosti dokumentů
následujicí:

- Smlouva o dílo
- Dokumenty uvedené v pořadí dle odstavce 17.1.

17.3 Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě,
povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel se ve spolupráci s Objednatelem zavazuje
poskytnout kontrolnim orgánům jakékoliv dokumenty vztahujicí se k realizaci projektu, podat informace
a umožnit vstup do svého sídla a jakýchkoliv dalších prostor a na pozemky souvisejici s projektem nebo
jeho realizaci. Zhotovitel se zavazuje poskytnout na výzvu své daňové účetnictví nebo daňovou evidenci
k nahlédnutí v rozsahu, který souvisí s projektem. svým podpisem smluvní strany uznávají, že všechny
podmínky této smlouvy četly v plném rozsahu, jsou s nimi srozuměny a schvaluji je.

17,4 Zhotovitel tímto výslovně prohlašuje, že přebírá nebezpečí změny okolnosti dle ustanoveni § 2620 odst.
2 a § 1765 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

17.5 Smluvní strany berou na vědomi, že v souladu s ustanovením zákona č. 134/2016 Sb., o zadáváni
veřejných zakázkách, technický dozor nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s nim propojená.

17.6. Objednatel si vyhrazuje právo posunout nebo odložit termín zahájeni realizace Díla nebo provádět změny
harmonogramu s ohledem a v závislosti na disponibilních prostředcích pro ňnancováni Díla. Objednatel
je oprávněn z důvodu nedostatku finančních prostředků zmenšit rozsah Díla, či Dílo přerušit nebo zcela
ukončit před jeho dokončením. V případě, že Objednatel bude nucen z důvodu nedostatku finančních
prostředků tato práva použit, nenáleží Zhotoviteli vůči Objednateli žádné finanční ani jiné nároky plynouci
ze zmenšeni Díla, jeho posunuti, přerušeni nebo předčasného ukončeni.

17.7 Smluvní strany výslovně souhlasi s tím, aby tato smlouva byla bez jakéhokoliv omezeni, včetně všech
případných osobních údajů ve smlouvě uvedených, zveřejněna na oficiálních webových stránkách obce
Babylon ato včetně všech případných přiloh a dodatků. Smluvní strany prohlašuji, že skutečnosti uvedené
v této smlouvě nepovažuji za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svoleni
k jejich užití a zveřejněni bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

17,8 Tato smlouva byla schválena dle § 41, odst. 1 zákona 128/2000 Sb. o obcích, Zastupitelstvem obce
Babylon dne 22. 08. 2022, čislo usneseni 7/2022 nadpoloviční většinou hlasů členů zastupitelstva obce
a to na základě řádně vyhlášené a vyhodnocené veřejné soutěže.

17.9 Tato smlouva o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
17.10 Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech výtiscích, z nichž dva obdrží Objednatel a dva Zhotovitel,

V Babylonu dne 23. 8. 2022

za Objednatele:

Pavel Bambásek
starosta obce

V Babylonu dne 23. 8, 2022

za Zhotovitel 2 :

,jednatel s osť
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:

'"""' Výstavba a modernizace sportovišť' Babylon
KSO: CC-CZ:
Místo: Obec Babylon Datum: 18.08.2021
CZ-CPV: CZ-CPA:

Zadavatel: lČ: 572551
Obec Babylon, Babylon 27, 344 01 Domažli'" DIČ:

Uchazeč: lČ: 25247069
ADESTIK s.r.o. DIČ: CZ25247069

Projektant: "' " . 2867526

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy Urs. PoloŽky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava'
oznaČeny popisem 'es Urs' a úrovni příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek
z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické
podmínky.

Cena bez DPH

Sazba daně Základ dané
DPH zakladm 21,00% 2 869 025,18

snížena 15JX)% 0,00

tCena' s DPH' ZK, .m.'-

2 869 025,18

'\ ,se daně
60 495,29

0.00

ZAOKROUHLENO 3 471 52oi

i' . Str ii
b .
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Stavba:

Mi 'Q.

Zadavatel:
Uchazeč:

Kód

O

výstavba a modernizace sportoviŠť' - Babylon

Obec Babylon

Obec Babylon, Babylon 27, 344 01 Domažlice
ADESTIK s.r.o.,

18.08.2021

objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem

01

02
03

výstavba víceúčelového hřiště

Modernizace fotbalového hřiště
vedlejší a ostatní náklady

2 869 025,18 3 471 520,47

2 357 641,44 2 852 746,14 STA
447 383,74 541 334,33 STA

64 000,00 77 440,00 STA
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SOUPIS PRACÍ

VÝSTAVBA VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ

výstavba a modernizace sportoviŠtě - Babylon

Obec Babylon 18.08.2022

ADESTIK s.r.o.,

PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Popis MJ Množství jic::]' Cena celkem [CZK]

2 357 641,44

D HSV
D 1

1 K 122201101

2 K 131201201

3 K 132212201

4 K 132312101

5 K 133302011

12 K 161101101

13 K 161101501

Práce a dodávky HSV
Zemní ptáče

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m
nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3 m3
Hloubeni zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu
v hornině tř. 3 do 100 m3 m3

"Hloubení zapažených i nezapažených rýh Šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo
pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách m3
tř. 3 soudržných
Hloubení zapažených i nezapažených rýh Šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým
nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 4 m3
soudržných

'Hloubení zapažených i nezapažených Šachet plocha výkopu do 20 m2 ručním nebo '
pneumatickým nářadím s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti V m3
horninách soudržných tř. 4, plocha výkopu do 4 m2

'Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním '
dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při m3
hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m
Svislé přemístěni výkopku nošením bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na
hromady nebo do dopravního prostředku, na každých, třeba i započatých 3 m výšky ' m3
horniny tř. 1 až 4

1 981 572,74
168 964,50

4,222 186,88 789,01

15,450 851,20 13 151,04

3,663 1 140,48 4 177,58

28,800 1 036,80 29 859,84

6,850 1 184,00 8 110,40

21,134 117,12 2 475,21

15,227 908,80 13 838,30
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PČ Typ Kód

14 K 162201211

15 K 162201219

17 K 162401101

18 K 167101102

20 K 171201201

21 K 171201211

22 K 175111101

23 M 583336500

D 2

25 K 211561111

26 K 212752212

27 K 212752213

28 K 215901101

30 K 275313611

D 3
33 K 33817119R

34 M 55342288R

49 K 348101240

' 50 M 55342399R

Popis MJ Množství J[:Ze:; Cena celkem [CZK]

Vodorovné přemis těni výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naloŽením a
vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do m3 15,227 129,28 1 968,55
10 m z horniny tř. 1 až 4
Vodorovné přemís tění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a
vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do m3 15,227, 118,14 1 798,98
10 m z horniny příplatek k ceně za každých dalších 10 m.
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnuti z horniny tř. 1 až m3 105,430' 112,63 11 874,05
4 na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, m " ,

m3 10j,430 77,30 8 170,83mnozstvi pres 100 m3, z hornin tr. 1 až 4
Uložení sypaniny na skládky m3 105,430 21,38 2 253,67
Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva t 106,173 262,50 27 870,41
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504
Obsypáni potrubí ruČně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv m3 46,979 517,50 24 311,63

.hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny sítem
kamenivo těžené hrubé prané frakce 8- J6 t 39,072 468,75 TB 315.00

Zakládáni
výplň kamenivem do rýh odvodňovacích Žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou
povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm m3
Trativody z drenážních trubek se zřízením Štěrkopískového lože pod trubky a s jejich "
obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z m
trubek plastových flexibilních D přes 65 do 100 mm

'Trativody z drenážních trubek se zřizenim štěrkopískového lože pod trubky a s jejich
obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z m

.trubek plastových flexibilních D přes 100 do 160 mm

Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 z hornin soudružných do 92 %
PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti 1(d) do 0,8 m2

Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C "
16/20 m3

Svislé a kompletní konstrukce
Osazování sloupků oploceni hřiště kus

sloupek plotový průběžný pozinkovaný TR profil 76/6.3 dl. 6000 mm kus

.Montáž vrat a vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě přes 6 do 8 m2 kus

Vchodová branka 291OX2000 mm oteviravci atypická-ocelový rám z pozink. trubek '
60/5 mm výplň" mantinel z fošen 120/40 v 1 m, polypropylénová sit' 45/3 zelená kus

110097,18
21,120 1 425,00 30 096,00

160,000 212,50 34 000,00

24,500 290,00 7 105,00

615,007 8,28 5 089,18

9,168 3 687,50 33 807,00

255 640,00
34,000 450,00 15 300,00

34,000 3 500.00 119 000,00

1,000 1 500,00 1 500,00

1,000 28 160,00 28 160,(X)
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'PČ Typ Kód

51 K 34840189R

D 4

52 K 451541111

D 5

53 K 564221111

54 K 564751114

54 K 564751114

54 K 564751114

58 K 57300999R

D 8

72 K 871315211

73 K 87726522R
74 M 2861329OR
75 M 28613291R
76 M 28613257R
77 M 28613258R
78 M 28613356R
79 M 28613315R
80 M 28613289R

81 K 877315211

82 M 28611359
83 K 892351111

84 K 892372111

85 K 89400999R

Popis

Montáž a dodávka polypropylénové sítě PL 45/3 zelená s napínacím nerez lankem

MJ Množství jň'Z";' Cena celkem [CZK]

m2 384,000' 238,75 91 680,00

Vodorovné konstrukce

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze Štěrkodrtě 0-63 mm m3

Komunikace
Podklad nebo podsyp ze Štěrkopísku Sp s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po
zhutnění ti 60 mm m2
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a "
zhutněním, po zhutnění ti 180 mm m2
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 0·32 mm s rozprostřením a
zhutněním, po zhutnění ti 100 mm m2
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 0-4 mm s rozprostřením a
zhutněním, po zhutněni max ti. 20 mm m2

Montáž a dodávka umělý sportovní povrch - polypropyleňový smyčkový koberec TL. 15
MM, barva trávniku zelená a Červená m2

6 371,78

5,487 1 161,25 6 371,78

1 105 920,00

512,000 175,00 89 600,00

512,000 295,00 151 040,00

512,000 265,00 135 680,00

512,000 175,00 89 600,00

512,000' 1 250,00 640 000,00

Trubní vedení
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého
plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 ON 160
Montáž tvarovek pro ohebné drenážní trubky

T-kus šikmý on 100
T-kus šikn)ý on 150

vsuvka ON 100
vsuvka ON 150

spojka redukční ON 125/ 100
spojka redukční ON 150/ 125

záslepka přislušenstvi drenážního systému ON 1®
NontáŽ tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z
.polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých on 150
koleno kanalizace PVC KG 15Ox15
Tlakové zkoušky vodou na potrubí ON 150 nebo 200

Tlakové zkouŠky vodou zabezpečení koncŮ potrubí při tlakových zkouškách ON do 300

Těsnění prostupŮ-vývrtŮ voděodolným tmelem

116 771,75

m 12,000, 361,25 4 335,00
kus 96,000 168,75 16 200,00
kus 2,ů)O 356,25 712,50
kus 12,(X)O 437,50 5 250,00

kus 16,000 131,25 2 moo

kus 34,000 156,25 5 312,50

kus 14,000 93,75 1 312,50

kus 14,000 106,25 1 487,50

kus 16,CK)O 156,25 2 500,00

kus 2,000 267,50 535,00

kus 2,000 325,00 650,00

m 12,000 27,13 325,50

kus 2,000 1 875,00 3 750,00

ks 1,000 556,25 556,25
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PČ Typ Kód

88 K 89481219R

89 M 89481229R

91 K 89481299R

92 K 001R

D 9
95 K 91511118R

96 K 916231213

97 M 59217001

100 K 91699112R

105 K 95394319R

106 M 286113170

D 997

111 K 997013501

112 K 997013509

113 K 997013801

D 998
114' K 998222012

Popis MJ Množství j[í:::; Cena celkem [CZK]

Usazovací Šachta ON 300 (průměr 376 mm) kompletní sestava-motáž+dodávka skladba
šachty: šachtové dno s lapačem, prodloužení dl. 500 mm , spojky 2x , prstenéc kus 1,000 15 360,00 15 360,00
roznášecí betonový , poklop 3t s hladkým povrchem
Vtoková vpusť C. 1 z polypropylenu vodotěs- výškově nastavitelná s těsněnín7 EPDM, '

,vtoková litěná mříž 500X300 mm , žlabový tvar, s rán)em 300X524X125 mm pro . ks 1.000 5 760,00 5 760,00
'zabetonováni, horní kónus. díl Kil- 1 ks.středový di! 5b/6a-3 ks, spodní clil l A s
foďtok ON 150-koš dlouhý, klič _
;Pň'platek k rourám revizní a Čistící Šachty z PP ON 376 za uříznutí Šachtové roury kus 2,000 1 062,50' 2 125,00

Vsakovací jímka o objemu 6m3 d+m, vC. výkopu, zasypání štěrku, hutněni kpt 1,000 48 500,00 48 500,00

Ostatní konstrukce a práce-bourání
Vlepené lajny na hřiŠti Š. 50 mm-malá kopaná, volejbal, tenis, nohejbal m

"Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a
.zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do m
lože z betonu uostého
obrubník betonový zahradní 500 x 5 x 25 cm m
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C"
16/20 m3

'Osazováni pouzder z trubky PVC KG profilu 200 a 250 mm při betonáži patek se
zajištěním polohy kus
trubka kanalizační plastová KG - ON 200X1000 nun SN4 kus

Přesun sutě
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na
vzdálenost do 1 km
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na

mdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
ipoplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betcnu
'zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101

t '

t

t

178 753,97
365,500 206,25 75 384,38

96,000 240,00 23 040,00

96,000 156,25 15 000,(X)

8,269 3 788,80 31 329,59

50,000 312,50 15 625,00

42,000 437,50 18 375,00

2 747,20
5,123 305,92 1 567,23

15,400 13,00 200,20

5,123 191,25 979,77

Přesun htnot
Přesun hmot pro tělovýchovné plochy dopravní vzdálenost do 200 m

36 306,36
t 318,128 114,13 36 306,36

D PSY Práce a dodávky PSY 286 068,70

D 762

118 K '76208198R

Konstrukce tesařské
Práce společné pro tesařské konstrukce hoblováni hraněného řeziva zabudovaného do
konstrukce jednostranné fošny Šířky do 140 mm

64 905,15

m 576,000 56,25 32 400,00
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PC Typ Kód

119 K 762083122

120 K 76229598R

121 K 76229599R

122 K 998762101

123 K 998762181

D 766
124 K 76631119R

125 M 60554249R

126 K 998766101

127 K 998766181

D 783
128 K 25004099R
129 K 783228111

D 001
134 M 0160

Popis NU Množství již::; Cena celkem [CZK]

Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máČením proti
dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohroženi 3 a 4 (dřevo v exteriéru) "3 3,226 1 187,50 3 830,40
MontáŽ a dodávka kovových doplňkových konstrukci pro osazení a kotvení dřev. kpt 1,000 15 125,00 15 125,00
mantinelu
spojovací prostředky viz kotvení v po-výpis prvků HSV+PSV m3 0,710 10 625,00 7 543,75

Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu
t 3,850 1 350,00 5 967,50vodorovná dopravni vzdalenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu
Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku t 0,0561 687,50 38,50
objektu

Konstrukce truhlářské
Montáž dřevěného mantinelu z hoblovaných fošen
řezivo deskové neopracované (ČSN 49 1010, 49 1012) fošny neomítané DB nebo
modřin tl.40 mm délka 3 m

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použiti mechanizace pro
jakoukoliv výšku objektu

DokonČovací práce - nátěry
Žárové stříkání spojovacích prvkŮ mantinelu úhelníky,ploché tyče

'Lazurovací nátěr tesařských konstrukcí dvojnásobný akrylátový

Ostatní
,Zabetonovaná basketbalová otočná konstrukce pozink VC. desky a sitky

m

m3

576,000 66,25

3.226 35000,00

154 864,80
38 160,00

112 896,00

t 2,208 1 100,00 2 428,80

t 2,208 625,00 1 380,00

66 298.75
m2 12,400, 812,50 10 075,00
m2 204,450! 275,00 56 223,75

90 000,00
ks 2,(XX) 45 äX),00 90 000,00
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SOUPIS PRACÍ

MODERNIZACE FOTBALOVÉHO HŘIŠTĚ

výstavba a modernizace sportoviŠtě - Babylon

Obec Babylon 18.08.2022

ADESTIK s.r.o.,

PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Popis NU Množství J[:Z':]' Cena celkem [CZK]

447 383,74

D HSV
D 1

1 K 132212201

2 K 162201211

3 K 171201201

4 K 171201211

5 K R001

6 K R001

7 M 10371500

8 K 181411131

9 M 005724400

10 K 185803211

Práce a dodávky HSV
Zemní práce

Hloubení zapažených i nezapažených rýh Šířky přes 600 do 2 000 mm ruČním nebo
pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách m3
tř. 3 soudržných

"Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a
vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do m3
10 m z horniny tř. 1 až 4
Uložení sypaniny na skládky m3
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva t
zatříděného do Katalogu odpadŮ pod kódem 170 504

Odstranění plevelu chemickým postřikem vC. vyčesání stařeně trávy m2

Hloubkové provzdušeni m2

zásypový písek frakce 0-8mm m3

Rozhrnuti písku po ploše m2

osivo směs trávni hřištni kg
Dosetí trávového zrna vC. postřiku a hnojení m2

447 383,74
262 197,08

4,500 1 113,75 5 011,88

4,500 126,25 568,13

4,500 20,88 93,94

8,100 262,50 2 126,25

5 000,000 5,63 28125,00

5 000,000 11,13 55 625,00

124,000 281.25 34 875.00

5 000,000 7,50 37 500,00

135,500 356.25 -18 271,88

5 000,000 10,00 50 000,00

d 2 Zakládání 16 875,00
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PČ Typ Kód

11 K 275313611

D 3
12 K 33817119R

13 M 55342288R

14 K 34840189R

Popis MJ

Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C
16/20 . m3

Svislé a kompletní konstrukce
Osazováni sloupkŮ oplocení hřiště kus

sloupek plotový průběžný pozinkovaný TR profil 76/6. 3 dl. 6000 mm kus

Montáž a dodávka polypropylénové sítě PL 100/3 zelená s napínacím nerez lankem m2

Množství J[ŽZe:]" Cena celkem [CZK]

4,500 3 750,00 16 875,00

136 400,00
18,000 525,00 9 450,00

18.000: 3 650.00 65 700,00

245,000 250,00 61 250,00

D 998
15 K 998222012

Přesun hmot
Přesun hmot pro tělovýchovné plochy dopravní vzdálenost do 200 m

31 911,66
t 281,470 113,38 31 911,66
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SOUPIS PRACÍ

Vedleiší rozDočtovtš nákladv

výstavba a modernizace sportoviště - Babylon

Obec Babylon 18.08.2022

ADESTIK s.r.o., Vrhaveč 99, 339 01 Klatovy

PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Popis MJ Množství J[:ZeKn]a Cena celkem [CZK]

D VRN
D VRN1

1 K 012203000

D VRN3
2 K 030001000.1

D VRN4
3 K 043101000

4 K 045002000

D VRN5
D VRN9

5 K 091704000

Vedlejší rozpoČtové náklady
Průzkumné, geodetické a projektové práce

Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při prováděni stavby KČ

Zařízení staveniště
Zařízení staveňiště kč

Inženýrská činnost
ZkouŠky a ostatní měření-zkouŠky únosnosti podloží kus
Hlavní tituly průvodních Činností a nákladů inženýrská činnost kompletační a KČ
koordinační Činnost

Finanční náklady
Ostatní náklady
Ostatní náklady související s objektem náklady-na údržbu a Čištění a opravu KČ
dotčených komunikaci po dobu výstavby

1,000 5 000,00

1,000 30 000,00

2,000 7 000,00

1,000 5 00O,DO

1,000 10 000,00

64 000,00

35 000,00
5 000,00

5 000,00

30 000,00
30 000,00

19 000,00
14 000,00

5 000,00

10 000,00
10 000,00

10 000,00
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