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Oprávněný zástupce:
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Identifikační číslo:
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dálejen ,,Zhotovitel"

Číslo smlouvy objednatele:

SMLOUVA O DÍLO
na realizaci veřejné zakázky s názvem:

,,Rybník Babylon - protipovodňová opatření"

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákonač.
8912012 Sb., občanský zákonik, ve znéní pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

I.
Smluvní strany

Obec Babylon

Adresa sídla: Babylon 21 ,344 01 Domažlice
tČo: 00572551
DIČ: xxxxx
ID datové schránky: z3bbklr5
Osoba zastupující zadavatele ve věcech smluvních: Pavel Bambásek
Osoba zastupující zadavate\e ve věcech technických: Pavel Bambásek

Bankovní spojení: ČS a.s.

Číslo účtu: 762082399/0800

dále j en,,Obj ednatelo'

LS stavby s.r.o.

se sídlem: Palackého 764,34O 22 Nýrsko
zapsánv obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka7565

Václav Svoboda, jednatel

Ing. Ladislav Němeček
David Přerost, ředitel provozu IS

Komerční banka, a.s. pobočka Klatovy
9796140287l0100
64834042
CZ64834042

Dále také obecně jako ,,smluvní strany"



I

1.

"il.
Zá|<ladní ustanovení

Smluvní strany se dohodly, Že tento závazkoý vňahavňahy z něj vyplývající se řídí
zákonem ČÍslo 89/2012 Sb., občanským zákoníkem ,ve zněnípozdějších předpisů, a to podle
ustanovení § 2586 a následujících tohoto zákoníku.

Tato smlouvajeuzavírának zabezpečení veřejných potřeb objednatele. účelem uzavřenítéto
smlouvy je zajištění stavby,,Rybník Babylon - protipovodňová opatření''.

Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele realizovat pro Objednatele na základě
zaďávacího řízení k zakázce s názvem ,rRybník Babylon - protipovodňová opatření. za
Podmínek této smlouvy o dílo - stavební úpravy stávajícího rybníka na pozemku parc.79/7 a79/23
v k, Ú. BabYlon v okrese Domažlice. Je navrženo odbahnění, oprava opevnění svahů břehů, výměna
stávajícího výPustného zařízeni a oprava bezpeěnostního přelivu, vše v souladu s projektovou
dokumentací a v rozsahu stanoveném v soupisu stavebních prací avýkazuqýměr.

záslolpci smluvních stran podepisující tuto smlouvu prohlašují:
a) Žeúdaje uvedené v Č1. I. této smlouvy (dále jen,,identifikační údaje") ataktéžoprávnění

k Podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy,
b) Že Zhotovitel byl rybrán na základě zadávacího Ťízení na zakázku Objednatele s názvem

,,Rybník Babylon - protipovodňová opatření...

c) Že podle vnitřních předpisů nebo jiného obdobného předpisu či roáodnutí orgánu jsou
oPrávněni PodePsat tuto smlouvu a k platnosti smlouvy ze strany Zhotovitele není potřeba
podpisu jiné osoby či dalšího právního úkonu.

Smluvní strany se zavazují, že zástupci smluvních stran, podepisující tuto Smlouvu, změny
sr,}ch identifikaČních údajů písemně oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.

a) PÍsemné oznámeni o změně identifikačních údajů a to včetně změny bankovního
sPojení smluvní strana zašle k rukám osoby pověřené zastupováním druhé smluvní
strany ve věcech technických.

b) PÍsemné oznámení o změně zástupce smluvní strany, podepisujícího tuto Smlouvu,
smluvní strana doloží dokladem o volbě nebo jmenování.

c) VPÍsemném oznámení smluvní strana vždy uvede odkaz na číslo smlouvy a datum
účinnosti ozlamovan é změny,

Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných
Škod pracovníkŮ Zhotovitele (pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem),
a to nejméně ve vÝŠi 3 500.000,00 Kč coby minimálního limitu pojistné částky. pojistná
smlouva je nedílnou souČástí této smlour,y jakožo její Příloha č. 5, další doklady o pojištění
je Zhotovitel povinen na požádání Objednateli předložit. Pojistná smlouva, jejímž
Předmětem je Platné a Účinné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí
osobě musí být udrŽována v platnosti po celou dobu provádění díla. Náklady na pojištění
nese Zhotovitel a má je zaltnuty ve sjednané ceně.

Zhotovitel výslovně prohlašuj e :

a) že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlou,vy,

)
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b) že se řádně seznámil s projektovou dokumentací slavby, soupisem prací a výkazem
výměr, přičemž svým podpiseq na této smlouvě stvrzuje, že k těmto dokumentům
nemá žádné 1ýhrady, jsou mu zcela jasné a srozumitelné a neshledal v nich žádné

tozdíly, na které by musel objednatele upozornit,
c) že se řádně seznámil s místem realizace díIaa se všemi dalšími požadavky Objednatele

uvedenými v zaďávacích podmínkách,
d) odvede na výstupu dařt z přidané hodnoty z plnění dle této smlouvy.

ilI.
Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavanlje ke áotovení díla ,rRybník Babylon protipovodňová
opatření" (dá|e též,,stavbď' nebo ,,dílo"), v rozsahu podle:

- projektové dokumentace vypracované spoleěností AQUAŠUMAVA s, r. o., Chudenín

- podmínek pro provedení stavby stanovených pravomocným stavebním povolením

- obchodních podmínek stanovených touto smlouvou o dílo, zadávací dokumentací
a nabídkou Zhotovitele do výběrového řízení;

- podmínek pro realizaci stavby, vyplývajícíchzvyjádření správců stávajících inženýrských
sítí a zařízení dotčených stavbou a z ujednání podle uzavřených smluvních vňah:ů, které j sou
součástí složky ,,Dokladováčást stavby", která je součástí projektové dokumentace,

- v souladu se soupisem praci a výkazem qýměr a projektovou dokumentací stavby, v rámci
zadávaciho Ťizeni na tuto veřejnou zakázku. Soupis prací s výkazem qýměr je součástí této

smlouvy jako Příloha č. 1.

2. Zhotovitel jako součást realizace dita zajistí a provede na svůj náklad zejména následující
práce a činnosti:

2..1, Před zahájením realizace stavb}r:

r' ozs,něení staveniště ve smyslu § 152 odst. 3 písm. b) zákonač. 183/2006 Sb., .

stavebního zěkona, ve mění pozdějších předpisů, tj. ňidí a vyvěsí na viditelném místě
u vstupu na staveniště štítek s údaji:

{ povolení stavby (stavební povolení - čj., datum a povolující orgán), o nézvu stavby,
o názvu Zhotovitele, o nárvu investora (Objednatele) a o termínu dokončení stavby;
štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy tak, aby údaje na něm uvedené
zfxtaly čitelné po celou dobu qistavby s ponecháním údajů uvedených ýše do doby
kolaudace stavby;

{ vytyčení všech podzemních a nadzemních sítí a technickýchzaíizenív iuemí stavby
u příslušných vlastníků a správců; řádné omačení azabezpečení sítí a technických
zařízení proti poškozeni, oltrožení provozu nebo zatnezení přístupu k nim po celou
dobu výstavby, vy,jádření k existenci sítí azaíízenív zájmovémúzemi stavby (dále jen

,,doklady") předá Objednatel Zhotoviteli ke dni předání apŤevzetí staveniště, áotovitel
je povinen, pokud bude potřeba, před vytýčením tato vyjádření aktualizovat;

r' dodržení podmínek obsažených ve stanoviscích správců komunikací, vlastníků
a správců dotčených sítí a technických zaŤízeni, kterájsou obsahem dokladů,
předaných Obj ednatelem Zhotoviteli;



provedení všech opatření"organizačního a stávebně technologického charakteru
k řádnému provedení díla;

vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným;

zpracováníaprokazatelné projednánízásadorganizace výstavby (dále jen ,,ZOY*)
a harmonogramu postupu prací členěného dle jednotliqích stavebních objektů,
podobjektů a oddílů - výstavby (dále jen,,HMG.') se zástupcem Objednatele
a dotčenými třetími osobami;

zpracovžni rizikBOZP, technologických a pracovních postupů a následné jejich
proj ednání a odsouhlasení koordinátorem BOZP ;

zpracováni a odsouhlasení kontrolního a zkušebního plánu;

pořízení fotodokumentace stávajícího stavu všech stavebních objektů, přilehlých
komunikací, pozemků sousedících se stavbou, píedzahájením prací a její předaní
objednateli na el. nosiči dat, přičemžkaždý snímek bude opatřen číslem a datem
poŤízení snímku - viz Příloha č. 4 této Smlouvy;

zajistí naplnění povinností ze smluv a stanovisek o zajištění přeložek, vyjádření
vlastníků pozemků dotčených stavbou, které jsou nedílnou součástí dokladové části,

předložení apředániObjednateli, nejpozději ke dni zahájenirea|jzace stavby, doklady
v rozsahu ujednání dle této smlouvy o dílo, a to:

a) protokoly o vytyčení všech stávajících inženýrských sítí a technickýchzařízeni
v zájmovémúzemí stavby a staveniště neprodleně poté, co je od jednotliqich
správců sítí obdrží,

b) protokol o vytyčení prostorové polohy stavby,

c) stavební deník se zápisy, případně samostatné zápisy o projednání a odsouhlasení
ZOY aHMG,

d) rizika BOZP, technologické a pracovní postupy odsouhlasené koordinátorem
BOZP,

e) kontrolní a zkušební plan (KZP).

2..2. V průběhu realizace stavby:

r' ňízeninapojení na odběrná místa vody a el. energie s podružnými měřidly včetně úhrady
za odbér medií, počáteční stav podružných měřidel áotovitel zapíše do stavebního
deníku;

{ ňízeni zaŤízení staveniště obsahující provozní, sociální zaŤízeni včetně nezbytného
vybavení pro výkon Zhotovitele, technického dozoru investora, autorského dozoru,
koordinátoraBOZP atd. (suché WC);

r' zajištění bezpečného pevného ollrazeni a označení prostoru staveniště ajeho zaŤizeni po
celou dobu qýstavby;

r' zajištění bezpečného přístupu apŤijezduk jednotlir,}m nemovitostem přilehlých k místu

{ ffi::";í přístupu apříjezduke stanovištím kontejnerů-nádob na komunální odpad,

{ provádění stavby mimo dobu od 20:00 do 8:00 hodin a nepřekročení povolené hladiny
hluku

r' zajištění po celou dobu výstavby ídržby a přemísťování přechodného dopravního
značeni a po dokončení stavby provedení zpďné demontáže a odvozu přechodného

r'

{
r'

r'
r'

{

{



- dopravního značení,

r' pořízení fotodokumentace průběhu výstavby na el. nosiči (především zal<rývaných
konstrukcí, vybudovanýchinž. sítí, přípojek a chrániček před záhozem, celkoqý pohled
na staveniště), přičemžkaždý snímek bude opatřen, aktuálním datem;

r' zajištění schůdnosti, sjízdnosti a čištění vozovek, užívaných pro dovoz stavebního
materiálu na staveniště a odvoz odpadu ze staveniště, a to po celou dobu výstavby;

{ zajiŠtění odvozu a uloženi odpadů vzniklých stavební činností na skládku, včetně
ultazení poplatkŮ za uskladnění, v souladu s ustanoveními zákona č. 18512001 Sb., o
odpadech, ve znění pozdějších předpisů, Zhotovitelpředá objednateli doklady o uložení
mnoŽství a kategorie odpadu na Ťízené skládky, případně předá doklad o předání a
převzetí odpadu k recyklaci organizaci (osobě) oprávněné k této činnosti, jako podklad
pro uznání fakturace;

{ zabezpečení plnění podmínek pro realizaci stavby, stanovených správci inženýrských
sití a zaŠÍzení dotčených stavbou, obsažených v předané složce ,,Dokladová část stavby'o;
o kontrolách vč. předání sítí a zaŤízení přeď záhozem Zhotovitel provede s příslušnými
správci dotčených sítíazaŤízenízápis do stavebního deníku; provede úpravy požadované
jednotliqými správci a vlastníky dotčených sití azaŤízeni;

r' kontrolu dodržování bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
{ prŮběžná řešení a schvalování zmén oproti projektové dokumentaci stavby navržené

Objednatelem a ověřené ve stavebním řízení, s odpovědnými projektanty a osobami
pověřenými qikonem autorského dozoru;

{ pruběŽnou koordinaci postupu prací všech účastníků výstavby inženýrských objektů
v rozsahu celkového členění stavby dle HMG a ZOY tak, aby byla zajištěna plynulost
výstavby a aby nedošlo k poškození již realizovartých inženýrských objektů;

{ zajiŠtění a provedení všech nezbytných průzkumů, rozborů, zkoušek, atestů a revizí
podle Č SN piedep saných proj ektovou dokumen tací, pŤípadně j iných norem vztahuj ících
se k prováděnému dílu, včetně poíízení protokolů zajištěných u akreditované zkušebny
nebo potřebných pro řádné provedení a dokončení realizace zakázky,

{ pořízeni fotodokumentace předmětu díla po ukončení realizace,přičemž každý snímek
bude opatřen číslem, aktuálním datem.

2..3. K přejímce stavby:

Zhotovitel předá Objednateli k přejímacímu řízení dokončené stavby následující:
{ seznam všech předaných dokladů;

r' protokoly o provedení všech nezbytnýchzkoušek, atestů arevizípodle ČSN, právních
nebo technických předpisů vúahujícich se k předmětu díla aplatných v době provádění
a předání dÍla, kteými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných
technických parametrů díla;

r' projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby, při dodržení těchto požadavků
Objednatele:
a) do projektové dokumentace stavby ověřené ve stavebnímřízeníZhotovitel

zÍetelně lyznačí všechny změny, k nimž došlo v průběhu áotovení díla,
a vŠechny změněné dokumenty oznaěí nápisem ,,změna" s odkazem na konkrétní
změnoý list, ze kterého bude lyplývat projednání změny s odpovědnou osobou
objednatele a její souhlasné stanovisko,



b) ty části projektové dokumentace stavby, u kteých nedošlo k ádným zménám,
Zhotovitel označí nápisem,,beze zmén',

c) kažďý qfkres dokumentace skutečného provedení stavby zhotovitel
a příjmením osoby, která skutečnost potvrdila nebo která zakreslila
podpisem a r azítkem Zhotovitele,
nakaŽdý qýkres obsahující změnu oproti projektovó dokumentaci stavb1, ověřené
ve stavebnímřízení Zhotovitel zajístí uvedení souhlasného stanoviska a podpisu
odPovědného Proj ektanta a pověřené osoby obj ednatele odpovědné za realizaci
stavby,
zhotovitelem vyhotovena dokumentace bude zřetelně označena jako
,,dokumentace skutečného provedení stavby.oo

2,.4. Nedílnou součástí DSPS bude:

a) ProtokolY o Provedení vŠech nezbytných pruzkumů, zkoušek, atestů arevizípodle čSN,
Právních nebo technických předpisů vztahujících se k předmětu díla aplatných v době
Provádění Předání díla, kteými bude prokázáno dosažení předepsané kvality
a předepsaných technických parametrů díla,

b) celková situace vČetně přívodů, přípojek, komunikací, podzemníchinadzemních vedení
v areálu staveniŠtě s Údaji o hloubkách uložení sítí (i v digitální podobě),

c) Protokol o zaŠkolení personálu Objednatele potvrzený Objednatelem nejpozději
1 kalendářní den Před dnem odevzdání a pŤevzetí dokončeného díla. protokol
o zaŠkolení Personálu bude dokladovat zaškolení personálu ve věci technologie
instalované nebo dotČené v rámci díla, zaškolení na údržbu všech viditelných povrchů,
kteréjsou souČástí díla nebo dílem dotčené, a zaškolení personálu objednatele ve věci
oPtimalizace Provozování díla. Termíny jednotliqých proškolení budou v dostatečném
Předstihu dohodnutY s Objednatelem. Všechny návody a manuály je povinen Zhotovitel
předložit l}hradně v českém jazyce a jižve fáziproškolování.

d) dokladY o uloŽení mnoŽství a kategorie odpadu na Ťízené skládky, případně doklad
o Předání aPřevzetí odPadu k recyklaci organizaci(osobě) oprávněné k této činnosti;

e) geodetická zaměřeni (v}škopisné a polohopisné) skutečného provedení samostatně pro
kaŽdý stavební ainŽenýrský objekt zvlášt've výkresové formě, textová data ve formátu
*doc WORD a v digitální formě ve formátu * dgn progťamu MicroStation; výsledn á data
budou zobtazena v souřadnicovém systému S-JSTK x-y, ýšky (z) Bpv ve 3. třídě
Přesnosti a budou ověřena oprávněným geodetem a dodána ve 3 originálních
vyhotoveních pro každý inženýrský objekt zvlášť ;

0 geometrický Plán (dále jen ,,GP") stavebních objektů zpevněných ploch a stavebního
objektů.

g) doklady o vytýčení stavby dle souřadnic systému S-JT§K,
h) fotodokumentaci předmětu díla po ukončení realizace, přičemž každý snímek bude

opatřen číslem, aktuálním datem;

D koPie záruěních listŮ dodaných qirobků, materiálů azařízenív českém jarycea jejich
Seznam s uvedením termínŮ platnosti záruky,potvrzení o zárukáchjiných dodavatelů;

j) ProhláŠení o shodě na stavbě použitých materiálů, r,}robků arcalizovaných dodávek;
k) návodY a manuálY k Provozu a údržbě dodávek včetně protokolů o zaškolení obsluhy

jednotlivých technologických dodávek stavby se speciťrckými termíny kontrol;

opatří jménem

^ěoy, 
jejím

d)

e)



3.

l) písemné prohlášení zhotovitele, že dilo bylo áotoveílo v souladu s touto smlouvou,

stavebním povolením a projektovou dokumentací pro provádění stavby;

m) originál stavebního deníku,a ostatní doklady související s realizací díla, které nejsou

l]še v}slovně uvedeny.

Zhotovením stavby smluvní strany tozumí úplné, funkční a bezvaďné provedení všech
stavebních praci, moríážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů
a zaŤízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících
s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro Ťádné dokončení díla
nezbytné (např.: zaíízení staveniště, provozní vlivy, dopravné, inženýrská činnost
áotovitele, zaškolení obsluhy, bezpečnostní opatření, přechodné dopravní znaěení,

dokumentace skutečného provedení stavby apod.) včetně koordinační akompletační činnosti
celé stavby. Součástí zhotovení díla je mimo jiné i vypracování projektové dokumentace

skutečného provedení stavby a geodetické zaměření skutečného provedení dokončené
stavby.

Nedílnou součástí předmětu díla je i účast Zhotovitele na kolaudačnímřízení.

Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzítazaplatítzanéj Zhotoviteli dohodnutou
cenu. Objednatel je oprávněn odmítnovt pŤevzít Dílo i pro ojedinělé drobné vady a

nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání uživání nebo podstatně

neomezují užívání Díla. Převezme-Ii Objednatel Dílo s těmito vadami, určí zhotoviteli lhůtu

k jejich odstranění.

Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle této smlouly není plněním nemožným a
že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

Smluvní strany se zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost při kolaudaci zhotoveného

díla.

Iv.
vlastnictví k dílu

Vlastníkem áotovovaného díla je od počátku Objednatel.

Vlastníkem zaŤizení staveniště, včetně všech používaných strojů, mechanismů a dalších věcí
potřebných k provedení dila,je Zhotovitel, ktery nese nebezpečí škody na těchto věcech bez

ohledu na zavinění. Zhotovitel je odpovědný za svůj uskladněný a zabldovaný materiál,
qirobky azaíízení.

Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel od okamžiku převzetí staveniště do dne předarrí

díla a jeho převzetí objednatelem nese nebezpečí škody na áotovovaném díle.

Veškeré podklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli předány, zistávají v jeho vlastnictví
a Zhotovitel za né zodpovídá od okamžiku jejich převzetíjako skladovatel a je povinen je
vrátit Objednateli po splnění svého závazku.

4.

5.

6.

7.
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3.

v.
' Místo plnění

Místem realizace díla je k. ú. Babylon, blíže viz projektová dokumentace (dále jen

,,staveniště").

VI.
Termín plnění

1. Zhotovitel se zavazuje křádnému provedení a předaní dila ve lhůtě nejpozději do 160

kalendářních dnů od předání staveniště. Zhotovitel se zavazvje zahájitrealizacipředmětu této

smlouvy nejpozději do 14 dnů ode dne předáníapíevzeti staveniště. Staveniště bude předano

nazák\adértzvv objednatele doručené áotoviteli. Nedojde-li k předaní staveniště z dŮvodŮ

na straně Zhotovitele, má se staveniště za předané dnem, který Objednatel určil jako den

předaní staveniště.

2. Zhotovitel je povinen zahájit a dokončit práce na díle v termínu sjednaném v této smlouvě

dle časového harmonogramu postupu prací.

Objednatel je oprávněn od této smlouly odstoupit, pokud Zhotovitel nezahájí provádění díla

ve lhůtě 14 dnů ode dne předání staveniště. Protokol o předání a pŤevzetí staveniště

podepsaný zodpovědnými pracovníky obou smluvních stran je nedílnou součástí stavebního

deníku.

Zhotovitel je oprávněn dokončit dílo i před sjednaným termínem předání díIaa Objednatel je

povinen dříve dokončené dilo píevzít.

Pokud v pruběhu provádění díla:

a. dojde k nepředvídatelné změně rozsahu prací oproti projektové dokumentaci stavby nebo

zhotovitel nebude schopen plynule pokraěovat v provádění díla z důvodu neschopnosti

dalšího financování díla objednatelem, |zetermíndokončení díla dle odst. 1 tohoto čláŇu
přiměřeně zménit,a to formou písemného dodatku k této smlouvě, uzavřeného smluvními

stranami před uplynutím termínu uvedeného v odst. 1 tohoto článku. O změnu termínu

zhotovitel požádá nejméně 3 pracovní dny před uplynutím termínu uvedeného v odst. 1

tohoto článku.

b. dojde k nepřízniqým klimatickým podmínkám, za kteých nelze dodržet požadovanou

kvalitu díla, případně dílo nelze provádét, zhotovitel přeruší na nezbytně nutnou dobu

práce na díle. Toto přerušení zástupce zhotovitele zapíše do stavebního deníku. O dobu

přerušení pracíztěchto důvodů se posouvá tetmín ukončení díla uvedený v odst. 1 tohoto

článku. Tento zápis ve stavebním deníku, akceptovaný zástupcem objednatele, se stane

závaznýmpodkladem pro dodatečné uzavření dodatku k této smlouvě o dílo.

V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O dobu přerušení se

prodlužují termíny tím dotčené.

Bude-li toto přerušení trvat déle než tři měsíce,

vyhotoví smluvní strany před započetím prací zápis,ve kterém zhodnotí skutečný technický

stav již provedených prací. Rozsah a cenu jejich nezbytných úprav před znovuzahájením

realizace stavby sjednají smluvní strany dodatkem k této smlouvě o dílo,

4.

5.

7.

8.

6.



9. Trvá-li přerušení prací na díle déle než dvanáct měsíců, z důvodů ležicích na straně
objednatele, závazek zaniká, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Smluvní strany
provedou vyrovnání v záj emný ch pohledávek dohodou.

10. Objednatel si vyhranlje možnost posunutí termínu zahájení s ohledem na své provozní a
organizaČní potřeby a Zhotoviteli z takového posunu za žádnýchokolností nevyplývá právo
na ÚČtování jakýchkoliv smluvních pokut, naqýšení cen či náhrad škod. V případě posunutí
termínu z dŮvodŮ na straně Objednatele se o stejný časový úsek prodlužuje termín pro
dokončení.

11. V Případě, Že Zhotovitel bude s prováděním prací ve zřejmém prodlení, které by ohrožovalo
PlYnulost realizace, nebo koneěný termín dokončení, wzvejej Objednatel k ziríenzivnění
Praci a zápisem do stavebního deníku stanoví Zhotoviteli lhůtu k vyrovnání prodlení. pokud
ani Poté Zhotovitel nepodnikne kroky k urychlení ptaci,je Objednatel oprávněn do doby
vYrovnání prodlení s realizací pozastavit platby vystavených fakturačních dokladů.

Vn.
Cena díla

1. Cenaza Provedené dílo dle čl. n. této smlouvy o dílo je stanovenanazákladě qýsledku
zadáv acího řízení,,Rybník Babylon - protipovodňová opatření'' a činí :

Cena v Kč bez DPH 4 139 388,65 Kč

DPH v Kč 869 271,62Kč

Cena v Kč včetně DPH 5 008 660,27 Kč

Cena sjednaná v Čl. VII. odst. 1 této smlouvy je dohodnutajako cena úplná, nejvýše přípustná,
Pevná a koneČná aplatípo celou dobu realizace díla. Cena díla obsahuje všechny práce nutné
k Provoznímu vyuŽití a řádnému provedení stavby ve smluveném rozsahu, což Zhotovitel
garantuje.

Cena Podle Čl. VII., odst. 1. této smlouvy je stanovena dle projektové dokumentace stavby
a v rozsahu soupisu stavebních praci, dodávek a služeb s výkazem výměr, předanými
Objednatelem Zhotoviteli v rámci zadávacího Ťízení na veřejnou zakázku. V ceně jsou dále
zahmutY nakladY Zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a rdemont áž zaŤízení staveniště,
PoPlatkY, jakoŽ i jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla. Cena obsahuje i
PříPadné zvýŠené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby
ukončení díla.

SouČástí této smlouvy je soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 1ýměr, kte4i
bYl Předán Objednatelem Zhotoviteli v rámci zadávacího řízenína veřejnou zakázku. pokud
souPis Prací s ýkazem výměr, jenžtvoŤí Přílohu č. 1 této Smlouvy, neobsahuje některou
zPoloŽek obsaŽených ve výkazech ýměr, nemá tato skutečnost vliv na l}ši celkové ceny
za dilo, uvedené v odst. 1 tohoto článku a Zhotovitel nemá právo, v důsledku neúplného
ocenění ýkazŮ výměr, domáhat se zvýšení sjednané ceny zaprovedení těchto praci.

)
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5. V případě, že zrozhoďnutí Objednatele dojde ke snížení smluveného rozsahu díla, dojde ke

snížení ceny uvedené v čl. VII. odst. 1. této smlouvy. Náklady na méněpráce budou odečteny

z ceny podle ě1. VII. odst. 1. této smlouvy ve výši součtu rozdílu veškeých odpovídajících
položek v soupisu prací s ýkazemvýměr (Příloha č. 1). Ke snižení ceny díla dojde ve stejně

stanoveném rozsahu rovněž v případě, že pŤi vlastní realizaci díla bude použito menší

množství materiálů, než je stanoveno v položkovém rozpočtu stavby, či nebudou provedeny

práce, popř. budou provedeny vmenším rozsahu, než jsou stanoveny vpoložkovém
rozpočtu stavby. O této změně uzavřou smluvní strany dodatek k této smlouvě. V případě,

že Zhotovitel odmítne takoaý dodatek uzavŤít,je Objednatel oprávněn odmítnout úhradu

čísti ceny díla odpovíďající hodnotě méněprací.

V případě, že se smluvní strany shodnou na změně rozsahu díla, která bude mít vliv na výši
ceny díla, popř. termíny plnění, provede se ocenění těchto zménzapoužití jednotkoqých cen

uvedených v kalkulaci ceny agregovaných položek. V případějejich neuvedení v kalkulaci
ceny díla budou použity v maximálně možném rozsahu jako základ pro ocenění nových
položek ceny uvedené v kalkulačním vzorci položky nebo položek, která mábýtnů,razena,
nebo které mají být naltrazeny položkou novou. V případě, že není možné aplikovat v
maximálně možném rozsahu jako základ pro ocenění nových položek ceny uvedené v
kalkulačním vzorci položky nebo položek, které mají být naltazeny položkou novou, pak

budou použity položky uvedené v Ceníku RTS nebo ÚRS platného v době, kdy bude

dohodnuto provedení změn. Smluvní strany se dohodly , že pro položky neuvedené v nabídce

provede Zhotovitel jejich ocenění stejným kalkulačním vzorcem, jaký byl použit pro návrh

smluvní ceny, tj. agregovanými položkami a na žáďost Objednatele tvorbou kalkulačního
yzorce cenu prokáže. Použití jiného ceníku není přípustné. Veškeré vícepráce musí být před
jejich zahájením odsouhlaseny v písemném dodatku k této smlouvě o dílo, a to co do

specifikace zménpředmětu díla, popř. změny ceny díla ěi termínu. Zhotovitel nemá nárok na

cenu víceprací, které Zhotovitel provedl bez (či před) uzavření dodatku ke smlouvě o dílo.

Cenu podle č1. VII. odst. 1. této smlouvy je možné zvyšit pouze v případě provedení prací

nad rámec množství nebo kvality uvedené v předané projektové dokumentace stavby

a v soula Píiloze č. 1 této smlouvy, a to ve výši a za podmínek stanovených v zákoné

č.13412016 Sb,, o zadáváni veřejných zakázek, v platném znění.

Při změně rozsahu díla je Zhotovítel povinen připravit a vystavit zménový list, ve kterém

mimo dalších náležitostí uvede původní dohodnuté plnění dle položkového rozpočtu, nově

navržené plnění a výslednou změnu ceny.

Sjednaná cena může být také změněna v případě, že po podpisu této smlouvy a před termínem

dokončení ďíIa(zdanitelného plnění) dojde ke změnám sazeb DPH.

Zhotovitel odpovídá zato, že sazba dané z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými
právními předpisy ke dni podpisu smlouvy a ke dni rystavení jednotliqých fakturačních

dokladů.

vIII.
Platební podmínky

6.

7.

8.

9.

1. ZáIohy objednatel neposkytuje.



2. Na předmět díla se sjednávají dílčí měsíční plnění.

3. MěsíČní Plnění se Považuje za sambstatné zdanitelné plnění uskutečněné posledním
Pracovním dnem kalendářního měsíce. Zhotovitel je oprávněn měsíčně
vYstavovat daňové doklady (dále jen ,,faktura"), kteqfmi vyúčtuje provedené prácemax. do
výŠe 90% z celkové ceny díla vč. DPH. Po ukončení přejímacího řízenípodle čl. Xil. této
smlouvY áotovitel provede závérečné vyúčtovaní a vystaví konečnou fakturu.

4. Objednatel ProPlatí nazákladěkonečné faktury áotoviteli v dohodnuté lhůtě 90yozcelkové
cenY díla vČetně I00% DPH. Zbývajicích l0 % z ceny dílabezDPH (pozastávku) objednatel
ProPlatí Po odstranění všech případných vad zjištěných v době předání díla, které samy o
sobě nebo ve sPojení sjinými nebrání lžívéní, jejichž soupis bude součástí protokolu o
Předání aPřevzetí dÍIa, a to včetně termínu kjejich odstranění. Nedojde-li mezi oběma
stranami k dohodě Při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je
Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, u kteých nedošlo k rozporu. pokud bude
faktura - daňoqi doklad Zhotovitele obsahovat i ty práce, které nebyly objednatelem
odsouhlasenY, je Objednatel oprávněn fakturu odmítnout a požad,ovat opravu fakturované
ČástkY. Zhotovitel není oprávněn na takto odmítnutou fakturu zahrnující neodsouhlasené
práce a dodávky uplatňovat žádné majetkové sankce.

5, Objednatelje oPrávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací podle soupisu provedených
Prací Přímo na staveniŠti. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům objednatele
provedení kontroly umožnit.

6, LhŮta sPlatnosti faktur je dohodou smluvních stran stanovena 30 dnů od doručení faktury
objednateli.

7, DoruČení faktury áotovitel provede osobně, datovou schránkou nebo doručenkou
pro střednictvím pošty.

8. Objednatel je oPrávněn pozastavit financování v případě, že áotovitel bezdůvodně přeruší
Práce nebo Práce Provádí v rozporu se schválenou dokumentací stavby a ustanoveními této
smlouvy.

9, Faktura musí kromě náleŽitostí stanovených platnými právní předpisy obsahovat i tyto údaje:

1. označeníplátce:

obec Babylon, Babylon27,344 0l Domažlice, IČo 0057255l

2. rozsah a předmět plnění:

2.1. přesný nánev a číslo stavby dle čl. III, odst. 1 této smlouvy

2.2. odkazna číslo uzavřené smlour,y (číslo objednatele)

3. bankovní spojení: dle čl. I této smlouvy

4. označeníZhotovitele:

bude doPlněno o jméno a příjmení vystavitele faktury a jeho vlastnoruční podpis.

Nedílnou součástí faktury budou tyto přílohy:

4.l.,,SouPis Provedených Prací" obsahující přesnou specifikaci provedených prací ve
slovním vYjádření v souladu s odsouhlaseným položkoqim rozpočtem, odsouhlasený
Objednatelem



10.

4.2.Zjišťovací protokol, ze kterého bude patrné ěerpání položek v soupisu prací k aktuálnímu
období, od počátku období azbývající nedočerpané položky.

Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost dle č1. VIII. odst. 9 této smlouvy nebo bude-

li chybně vyúčtována cena, nebo bude-li chybně provedeno členění položek podle odst. 9 č1.

VIII této smlouvy, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti

vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře (na titulní
straně) vyznaóí objednatel důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením
nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní
lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené
(dodavatelem opravené) faktury.

V případě, že Objednateli vznikne zujednání dle této smlouvy narok na smluvní pokutu nebo
jinou majetkovou sankci vůči Zhotoviteli, je Objednatel oprávněn započíst tuto částku,na
částku fakturovanou Obj ednateli Zhotovitelem.

Ix.
Jakost díla

Zárukou za jakost díla přejímá zhotovitel díla závazek, že celkový souhrn vlastností
provedeného díla uspokojí stanovené potřeby Objednatele, tj. využitelnost, bezpečnost,

bezporuchovost, udržovatelnost, hospodámost a ochranu životního prostředí. Tyto vlastnosti
budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým předpisům, uživatelským
standardům a projektové dokumentaci stavby.

K tomu se Zhotovitel zavazuje použivat poxze materiály a konstrukce vyhovující
požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě.

Smluvní strany se dohodly na I. jakosti díla. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude
dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání apřevzetí díla.

Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy,

podle schválených technologických postupů stanovených platnými českými technickými
normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných
technologií a postupu pro tento typ realizace tak, aby dodržel smluvenou kvalitu díla.

Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností
Zhotovitele . ZjíštěíIé vaďy a nedodělky je povinen Zhotovitel odstranit na své náklady.

x.
staveniště

1. Zápis o předání staveniště se stane dnem jeho podepsání nedílnou součástí stavebního deníku.

Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací. O předání a převzetí staveniště se

sepíše zápis, ktery podepíší oprávněné osoby smluvních stran ve věcech stavby. Do zápisu o

předaní a pŤevzetí staveniště se uvede minimálně identifikace dokladů ke stavbě, které

objednatel předal zhotoviteli; v}čet činností, které je áotovitel povinen zajistit před

zahájenimpraci; a termín prvního kontrolního dne. Tento zápis se stane dnem jeho podepsání

nedílnou součástí stavebního deníku.

11.

1.

2.

3.



3.

4.

5.

6.

2. Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření odběru vody a elektrické energie, případně

dalších médií odebraných v pruběhu. stavby. Náklady na odběr těchto médií jsou součástí

smluvní ceny dle této smlouvy ahraďíje Zhotovitel.

Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště,

ďodržování bezpečnostních, hygienických a požámích předpisů, včetně prostoru zaŤízení

staveniště a bezpečnosti silniěního provozu v prostoru staveniště. Zhotovitel se zavazuje

plnit povolené hygienické limity pro hluk ze stavební činnosti.

Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit proti vstupu a pohybu nepovolaných osob a na

své náklady hlídání staveniště. Nositelem nebezpečí vmiku škody na stavebním materiálu

nebo na celé stavbě pŤi realizaci stavby je Zhotovítel, a to až do doby předáni a pŤevzetí

celého díla Objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje pruběžně udržovat na staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad

odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností či dodávkou materiálů, výrobků, strojŮ

a zařizení průběžně, vžďy bez zbytečného odkladu poté, kdy tyto odpady a nečistoty

vzniknou, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů.

Zhotovitel je povinen rovněž provádět pruběžné čištění příjezdných komunikací, pokud

dojde k jejich mečištění provozem stavby.

Zhotovitel se zavazuje po ukončení stavebních prací provést závérečný úklid a vyčištění

staveniště, příjezdných komunikací a případných dalších ploch dotčených v souvislosti se

stavbou, ato nejpozději do 5 dnů ode dne sepsání zápisuo předání díla. Při nedodržení tohoto

závazku se Zhotovitel zavazuje uhradit objednateli mimo smluvní pokutu veškeré

prokazatelné náklady a škody, které mu tím vznikly.

xI.
provádění díla

1. Zhotovitel se zavazqe provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V pŤípadě, že

pověří provedením jeho části jinou osobu, má Zhotovitel odpovědnost, jako by dílo provedl

sám. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla pouze poddodavatele uvedené

v Seznamu předpokládaných poddodavatelů (Příloha č. 3 této smlouvy). Zhotovitel je

oprávněn požádat objednatele o změnu v Seznamu předpokládaných poddodavatelů.

V případě, že Zhotovitel o změnu v Seznamu předpokládaných poddodavatelů požádá, je

právem Objednatele rozhodnout o tom, zda žádost o změnu v Sezrramu předpokládaných

poddodavatelů akceptuje nebo odmítne, přičemž odmítnutí nesmí být bezdůvodné. Akceptací

Objednatele o změně Seznamu předpokládaných poddodavatelů se rozumí zátpís ve

stavebním deníku podepsaný zástupci obou smluvních stran.

Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokáza| část splnění

kvalifikace, jen v nutných a závažných případech s předchozím písemným souhlasem

Objednatele, přičemž nový poddodavatel, dosazený za původního, musí disponovat

minimálně stejnými kvalifikačními předpoklady, které původní poddodavatel prokazoval za

uchazeče v rámci qýběrového řízení. Své kvalifikační předpoklady musí nově dosazený

poddodavatelprokázatnavyzvání Objednateli a ten nesmí souhlas se změnou poddodavatele

bezdůvodně odmítnout, pokud mu budou všechny předmětné dokumenty předloženy.



2. Zhotovitel se zavazuje provést soupis provedených prací za každý kalendářní měsíc

provádění stavby, ktery doručí objednateli nejpozději do 5. dne následujícího kalendářního

měsíce, pokud nebude součástí faktury při měsíční fakturaci.

3. Zhotovitel je povinen se řídit rozhodnutími vydanými v pruběhu povolování stavby a plnit

všechny povinnosti z nich vyplývaj ící.

4. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadujíci zvláštní způsobilost nebo povolení dle

příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.

5. Zhotovitel wzve Objednatele prokazatelně - zápisem ve stavebním deníku, nejméně 3

pracovní dny předem, k prověření kvality prací,jež budou dalším postupem při áotovování
dila zabudovány, zakryty nebo se stanou nepřístupné. Budou-li u těchto prací zjištěny

nedostatky, budou zapsény do stavebního deníku, přičemž Zhotovitel je povinen před

pokračováním prací prokázat Objednateli odstranění zjištěných nedostatků a zajistit si

písemný souhlas Objednatele kpokračování prací. Vpřípadě, že se na tuto výzvu
Zhotovitele Objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může Zhotovitel pokračovat

v provádění díla jen po předcházejicimpísemném upozornění Objednatele. Toto upozornění

však musí být Objednateli doručeno, jinak se má zato,že Objednatel vyzvánnebyl. Pokud

Zhotovítel nesplní tuto podmínku, vystavuje se nebezpečí provádění sond ďo zaklytych
konstrukcí tak, jak určí pověřený zásttlpce Objednatele, a to na vlastní náklady Zhotovitele

i v tom případě, že nebude shledáno pochybení v technologickém postupu. Neprovedení

sond na žádost Objednatele se považuj e zazávažné porušení této Smlouvy.

6. Zhotovitel se zavazuje do projektové dokumentace zaznamenávat všechny dohodnuté zmény

podle skutečného provedení stavby. Takto opravenou projektovou dokumentaci potvrzenou

Zhotovitelem, odpovědným projektantem a Objednatelem, předá Zhotovitel Objednateli ve

čtyřech vyhotoveních v grafické podobě a jedno vyhotovení v elektronické při předání a
př ev zeti dokončené stavby.

7. Zhotovitel je povinen písemně dokladovat Objednateli, jak bylo se vzniklým odpadem

naloženo a na kterou skládku byl odpad uložen. Zhotovitelje povinen vést evidenci o vzniku
a způsobu nakládání s odpady, která bude předložena stavebnímu úřadu před vydáním

kolaudačního souhlasu. Při qýkopoqých a stavebních pracích bude s odpad} nakládáno tak,

aby nedochánelokpromíchávání 1ýkopoqých zemin se stavebním odpadem. Odpady budou

odděleně tříděny podle druhů odpadů. Zhotovitel nese odpovědnost za zákortnou likvidaci
veškeqých odpadů, vzniklých v souvislosti s předmětnou stavbou.

8. Podle zákona čislo 32012001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve mění pozdějších

předpisů, je Zhotovitel povinen spolupůsobit při kontrolách hospodaření, prováděných

u Objednatele orgánem finanční kontroly.

9. Zhotovitel je povinen zajistit Ťízení a odborné vedení stavby dle § 153 odst. 1 a2 zákona č.

18312006 Sb., stavebního zákona, v platném znění odborně stavbyvedoucím a zástupcem

stavbyvedoucího. Zménu v osobě jakéhokoliv člena realizačního Ťmu, jímž byla
prokazována kvalifikace Zhotovitele v pruběhu v}běrového Ťizení je Zhotovítel po podpisu

této Smlour,y povinen písemně oznámit Objednateli.

10. Objednatel je pŤi realizaci předmětu plnění této zakázky povinen zajistit při provádění díla
výkon činnosti Koordinátora ochrany bezpečností a zdravi při práci (dále jen ,,K-BOZP")
kvalifikovanou osobou, v souladu se zákonem ó. 30912006 Sb., kterym se upravují další

požadavky bezpečnosti a ochrany zdravípři práci v pracovněprávních vztazich a o zajištění



I
bezpečnosti a ochrany zdravi při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní

vňahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znéni
pozdějších předpisů anařízenimvlády č.59112006 Sb., o bližších minimálních požadavcích

na bezpečnost a ochranu zdravi při práci na staveništích a zákonem ě. 18312006 Sb,, o

územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Objednatel i Zhotovitel jsou povinni píi rea|izaci předmětné zakévky (stavby) vytvářet
koordinátorovi, případně koordinátorum podmínky pro výkon jeho funkce. Jakékoliv sankce

a pokuty, které by byly proti Objednateli uplatněny z titulu nerespektování pokynů,

stanovisek a požadavků K-BOZP Zhotovitelem, je Objednatel oprávněn uplatnit a započíst
vůči jakýmkoliv závazkům vůči Zhotoviteli jako náhradu škody, čímž se rovněž rczumí
odškodnění v plné aiši.

11. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnost práce na staveništi dle zakona č. 30912006 sb.

a respektovat pokyny koordinátora BOZP .

l2.Pro účely kontroly pruběhu provádění díla organizuje objednatel Kontrolní dny v termínech

nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát týdně. Obsahem

Kontrolního dne je zejména zpráva áotovitele o postupu prací, kontrola časového

a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci
technického a autorského dozoru a koordinátoraBOZP, a stanovení případných nápravných
opatření, úkolů a stanovení termínu dalšího kontrolního dne.

Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatele včetně osob vykonávajícich
funkci Technického dozoru investora, Autorského dozoru, Koordinátora BOZP a zástupci

zhotovitele.

Objednatel pořizuje z Kontrolního dne zápis o jednání, ktery elektronicky předá všem
osobám, které se mají kontrolních dnů zúčastňovat.

Zhotovitel zapisuje datum konání Kontrolního dne do stavebního deníku a zápisy
z Kontrolních dní jsou nedílnou součástí stavebního deníku.

1,3. Zhotovitel je povinen umožnit osobám pověřeným Objednatelem vstup do místa realizace
díla po předchozím upozornění ze strany Objednatele nebo jeho zástupce.

14. Zhotovitel je povinen nechat si odsouhlasit Objednatelem obvod staveniště a velikost a délku
záboru na dotčených pozemcích.

15. Zhotovitel je povinen doložit platné atesty či certifikáty, případně další dokumenty
prokazující splnění požadovaných technických a kvalitativních parametrů používaných

1ýrobků a materiálů, a to s dostatečným časovým předstihem při odsouhlasování užitých
materiálů. Bez do\ožení těchto atestů není zhotovitel oprávněn zapoěít s osazováním
příslušných ýrobků do stavby. Veškeré dokumenty musí zhotovitel předkláďat v českém
jazyce.

16. Objednatel požadujejednotnou,jednoznačnou a viditelnou identifikaci všech pracovníků na

staveništi. Požadavek na jednotnou identifikaci pracovníků se vňahuje na všechny
pracovníky po celou dobu stavby, tedy i na pracovníky poddodavatelů.

l7.Zhotovitel musí během realizace díla plně a bezýhradně respektovat a dodržovat

,,Požadavky Objednatele na pravidlarealizace předmětu zakázky" uvedené v příloze ó. 4 této

Smlouvy.



18. Zhotovitel má povinnost dát Objednateli k odsouhlasení dodávané technologie a qýrobky

a před jejich samotnou instalací konzultovat se zástupci Objednatele. Objednatel má možnost

odmítnout dodávané produkty, za předpokladu jejich nesouladu se zadávacími podmínkami

či nabídkou Zhotovitele předloženou v rámci výběrového íízení.

19. Objednatel si vyltran$e právo požadovat po Zhotoviteli změnu dodávaných produktů

a materiálu, a rovněž snížení objemu prací. K požadavku Objednatele uvedenému v tomto

ělánku se musí Zhotovitel vyjádřit a poskytnout Objednateli součinnost při zméně rozsahu

díla nebo změně jeho kvalitativní stránky. Veškeré takto dohodnuté zmény mohou být
realizované ažpo uzavření dodatku ke smlouvě, do kterého budou tyto změny zaneseny.

20. Zhotovitel organizačně zajistí nejpozději do 3 pracovních dní od podpisu Smlouvy společné

koordinační jednání zástupce Objednatele, zástupce Zhotovitele, projektanta, technického
dozoru investora, koordinátoraBOZP a provozovatele zaŤízení. Na tomto jednání předloží

Zhotovitel časový harmonogram a zpracované zásady otganizace výstavby kvyjádření
dotčených subjektů. Na tomto jednání budou dotčené subjekty seznámeny s formou
identiťrkace zástupců Zhotovitele na stavbě. Na tomto jednání bude smluvními stranami

dohodnuto, kde vznikne staveniště a kde budou umístěny prostory k uživáni Objednatele,

včetně plánu na omezení provozu těchto prostor, které budou určeny Objednatelem s tím, že

Zhotovitel s ohledem na plán otganizace výstavby zapracuje požadavky Objednatele.

Objednatel bude předem Zhotovitele informovat o majitelích ýstavbou dotčených parcel

a jejich požaďavcich v průběhu realizace díla.

xII.
stavební deník

Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník, jehož nedílnou součástí bude

zápis o předaní apíevzetí staveniště.

Do stavebního deníku Zhotovitel zapíše všechny skutečnosti roáodné pro plnění této

smlouvy, zejména údaje popisu a množství provedených prací amontéží, údaje o časovém

postupu dodávek, praci ajejich jakosti, důvody přerušení praci a dobu přerušení, a údaje

potřebné pro posouzení prací organy státní správy a Objednatelem. Povinnost vést stavební

deník končí předaním apievzetim díla nebo jeho části, případně odstraněním poslední vady
či nedodělku nacházejících se v protokolu o předání apřevzetí díIa.

Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny bez omezení stavební deník kontrolovat

a k zápisům připojovat svá stanoviska. Zhotovitel má povinnost kontrolovat stavební deník
pravidelně každý pracovní den Zhotovitele.

Stavební deník, jenž bude v průběhu pracovní doby k dispozici na stavbě v kanceláři hlavního

stavbyvedoucího nebo stavbyvedoucího Zhotovitele, musí obsahovat:

{ základní list, kde se uvádí název a sídlo objednatele, projektanta a změny těchto údajů,

r' identifi kační údaj e stavby podle realizační proj ektové dokumentace,

{ seznampředpokládaných poddodavatelů dle nabídky zhotovitele na zakázku,

r' přehled smluv, včetně jejich dodatků azmén,

y' seznam dokladů a rozhodnutí, týkajících se stavby,

{ seznartdokumentace stavby, jejich zména doplnění,

1.

1

3.

4.



5.I
r' zápis o předaní apíevzeti staveniště.

Denní zázslamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak

perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně

s listy pevnými. Zhotovitel bude Objednateli předávat v místě stavby první prupis denních

záznami.

Denní záznamy bude čitelně zapisovat a podepisovat hlavní stavbyvedoucí (eho zástupce)

v den, kdy práce byly provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápis1;

(např. provádění prací na stavbě jiným poddodavatelem, než je uvedený v Semamu

předpokládaných poddodavatelů dle nabídky Zhotovitele na zakázku). Při denních

záznamechnesmí být vynechána volná místa.

Do stavebního deníku je oprávněn provádět zánnamy kromě osoby Objednatele odpovědné

zarealízaci stavby také zástupce státního stavebního dohledu a odpovědný projektant.

Nesouhlasí-li hlavní stavbyvedoucí se záznarrcm orgánů a osob uvedených v předchozím

ustanovení, připojí k jejich záystamudo 2 pracovních dnů své vy,jádření. Pokud tak neučinÍ,

má se zato,že s obsahem zéznamu souhlasí.

Nesouhlasí-li Objednatel či technický dozor investora s obsahem záznamu ve stavebním

deníku, vyznaěinámitky súm zápisem do stavebního deníku . Zhotovitel je povinen přeruŠit

práce a činnosti v rozsahu výše uvedených námitek do doby, než budou tyto námitky

Objednatele áotovitelem odstraněny.

10. Záznamy ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy, k její změně mŮŽe dojít pouze

uzavřením dodatku ke smlouvě o dílo.

XIII.
předání díla

1. Po dokončení díla je Zhotovitel povinen vyzvat Objednatele k převzetí di|a, a to zápisem ve

stavebním deníku, s předpokládaným termínem předání díla, ktery musí být stanoven

minimálně 3 pracovní dny po tomto zápisu ve stavebním deníku.

2. o předání díla bude sepsán zápis. Tento zápis sepíše Zhotovitel a bude obsahovat:

y' oznaěeni ďíIa,

{ oznaěení objednatele azhotovitele díla,

r' číslo a datum uzavŤeni smlouvy o dílo vč. čísel a ďat uzavření jejich dodatků, včetně

celkové ceny díla včetně dodatků,

{ zaháJení a dokončeni praci na zhotovovaném díle,
y' soupis případných vad a nedodělků nebránících řádnému užíváni dila a termín jejich

odstranění,

r' prohlášení Objednatele, že dílo přejímá,
y' datum a místo sepsání zápisu,

{ jménaa podpisy zástupců Objednatele a Zhotovitele,

{ seznampředané dokumentace,
y' soupis nákladů odzahájení po dokončení díla,

{ terminvyklizení staveniště,

6.

7.

8.

9.



{ datumukončení záruky na dílo (po odstranění všech případných vad a nedodělků).
V rámci Předání díla Předá Zhotovitel objednateli doklady a listiny specifikované v čl. il.odst, 1,6,3 této smlouvY. Bez těchto dokladů se stavba povazuje za nepředane dílo.

objednatel má Právo odmítnout dílo převzít, nebude-li dokončen é, což uvede v zápise.Zhotovitel je Povinen dílo dokončit a poté opětovně objednatel e vyzsatk převzetí díla.
Po odstranění vŠech vad a nedodělkŮ uvedených v zápiseo předání díla bude stranami sepsán

;anis 

o tom, že Objednatel dílo převzal.

xIV.
Záruční podmínky a odpovědnost za vady

1, Zhotovitel odPovídá za Úplnost a funkčnost předmětu díla, zajeho kvalitu, která budeodPovídat realizaČní Projektové dokumentaci, platným normám čSN, vžahujícím se kdanému Předmětu PlněnÍ, standardům u pod-inkám výrobců a dodavatelů materiálů avýrobkŮ, sPecifikovaných vYfuadně v realizační projektové dokumentaci, platn;ých v čRv době rcalizace díla.

2, zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předán í, a zavady díla v záruční době. zavadY, které se ProjevilY Po záruČnídobě stavby, odpovíd áZhotovitel jen tehdy, pokud jejich
PříČinou bYlo PoruŠení jeho povirrností. odpovědnost za lrudy ,. řídí příslušnými
ustanoveními občanského zákoníku.

3. zhotovitel poskytuje objednatel i zátukuza jakost díla 60 měsíců.
4' Záruění doba zaČÍná PlYnout ode dne protokolárního předán í a převzetí díla bez vada nedodělků dle čl. XIII. odst. 6.

5' VYskYtne-li se v PrŮběhu záruČní doby na provedeném díle vada, objednatel písemně,
PříPadně emailem, oznámí Zhotoviteli její výskyt, vadu popíše u uu.d",.;uk se projewje.Jakmile objednatel odeslal toto písemn é oznámení, má se za to, že požaduje bezplatnéodstranění vady.

6' V PříPadě, Že objednatel uPlatní v záručnr době nárok z odpovědnosti zavady, zahájízhotovitel práce na odstranění vad nebránící užívání díla do 72 hodinv pracovní dny odoznámenívad a vadu odstraní do 5 pracovních dnů od nastoupení fie-li to technologicky
možné nebo nedohodnouJi se smluvní strany písemně jinak).
V PříPadě havarijní vady (d. vady bráníc íužívání díla) zahájí Zhotovitelpráce na odstraněnívadY ihned (nejPozději do 12 hodin) po oznámení havarijn í vady a pra"eprovede ve lhůtěstanovené písemnou dohodou obou smluvních stran.

NenastouPÍ-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani během dvojnásobku dobuvedených vodstavci 6 tohoto Článku, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vadyvČetně havárie třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady oui.ánut.i. *r,.uo, Zhotovitel,práva objednatele ze záruky nejsou dotčena. právo objednatele vůči zhotoviteli nauplatnění náhrady škody není dotčeno.

7' objednatel je Povinen umožnit Zhotoviteli odstranění vady v rozsahu nezbytně nutném proodstranění reklamované vady.

3.
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I
o odstranění vady musí být sepsán zápis s tim, že, zhotovitel se zavazuje poskytnout

objednateli na provedenou opravrl, zárukuve stejné délce jako na celé díIo. záruění doba

běá od podepsání zápisu o odstranění vady oběma smluvními stranami. Zhotovitel je

povinen vést řádnou evidenci reklamovaných vad po dobu záruěni doby, ke které bude

objednatel potvrzovat odstranění vad (lx evidence pro objednatele).

Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou závadu i v PříPadě, Že jim nebude

uznánas tím, žeprokáže-li reklamacizaneoprávněnou, uhradí Objednatel nakladY sPojené

s odstraněním vady včetně nakladů Zhotovitele naprokázání neoprávněnosti reklamace,

xv.
Odpovědnost za škodu

odpovědnost za škodu na áotovovaném díle nebo jeho Části nese Zhotovitel v Plném

rozsahu až do dne předání a pŤevzeíi celého dilabezvad a nedodělkŮ kromě drobných vad

dle § 2628 občanského zákoníku.

zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavanlje se nezpůsobovat únik ropných,

toxických či jiných škodliuých látek na stavbě,

pokud činností zhotovitele, osob použilich při provádění díla nebo činností jeho

poddodavatelů dojde ke způsobení škody objednateli, třetím osobám nebo na životním

prostředí z titulu prokázaného opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek

vyplývajících zpráiních předpisů, technických norem nebo z této smlouvy o dílo, je

áotovitel povinen bezzbyteóného odkladu takto vzniklou škodu odstranit a nenÍ-li to moŽné,

tak poškozenému finančně nahradit způsobenou škodu či uhradit pokutu vYměřenou

příslušným správním orgánem.

Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení ŠkodY nebo kjejich

zmiméní.V případě přerušení rca|ízacestavby provede Zhotovitel veŠkerá opatření Potřebná

k odvrácení škody za úhradu prokazatelných nákladů,

Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2630 odst. 2 občanského

zákoníku a sjednávaj i, že zhotovitel se nemůže zprostit povinnosti zvadY dÍla zPŮsobené

chybou ve stavební dokumentaci nebo selhaním dozoru nad stavbou.

xvl.
Sankční ujednání

V případě prodlení Zhotovitele se splněním díla bude Objednatel ÚČtovat smluvní Pokutu ve

,r5rii b,osÝ. z celkové ceny díla zakaždý i započatý kalendářní den prodlení. DPH zakaŽdý

i započaty kalendářní den prodlení.

Nebude-li fakturauhr azeíayelhůtě splatnosti, je Zhotovitel oprávněnlYÚČtovat Objednateli

úrok z prodlení ve ýši 0,05yo z d\urné ěástky zakaždý i započatý kalendářní den ProdlenÍ,

V případě prodlení Zhotovitele s vyklizením a vyčištěním staveniŠtě, bude objednatel

účtóvat smluvní pokutu ve výši 5.000;- Kč zakaždý i započaty kalendářní den ProdlenÍ.

V případě prodlení Zhotovitele se splněním tetmínu k odstranění vady, která se Projevila

, iari6ni době, bude objednatef účtovat smluvní pokutu ve výši 5.000,_Kč za

každý ízapoóatý kalendářní den prodleni azakaždou vadu,

9.
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V případě prodlení Zhotovitele se splněním termínu k odstraněnivad anedodělkŮ sepsaných

u iápi.e o pr.dárri stavby má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve qfši 0,050Á z celkové

".ný 
dflu bez DPH za každý i zapoěaty kalendářní den prodlení a za každou vadu Či

nedodělek.

V případě zmény poddodavatele oproti Seznamu předpokládaných poddodavatelŮ dle

núiat v Zhotovitele na zakázku (Příloha č. 3 této smlouvy) provedených bez souhlasu

Objednatele bude objednatel účtovat smluvní pokutu ve qýši 30.000,- KčzakaŽdýjednotliý
případ porušení této povinnosti.

V případě, že Zhotovítel nesplní kteroukoliv z povinností či poruší jakoukoli povinnost

vyplývající mu z této smlouvy o dílo, vyjma povinností uvedených v odst. I,3 aŽ 6 tohoto

oianku, bude Objednatel vyúčtovatZhotoviteli smluvní pokutu ve qýši 2.000,-Kč zakaŽdý
j ednotliv/ zj ištěný případ porušení povinností.

V případě, že závazekprovést dílo zanikne řádným ukončením díla nebo odstoupením od

.rnlo,rr.y, nezanikáObjednateli nárok na smluvní pokutu, pokud vmikl dřívějším poruŠením

povinností Zhotovitelem.

Zánik závazku pozdním plněním nezstamená záník nároku na smluvní pokutu za prodlení

s plněním.

Vedle smluvní pokuty má Objednatel nárok na náhradu vmiklé škody, a to i nad rámec

sjednané výše smluvní pokuty.

l1. Smluvní pokuty je Objednatel oprávněn započíst proti pohledávce Zhotovitele a naopak.

12. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 30 dnů od doručenívýzw kzap|acení.

13. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel má zájem na provedení Díla dle této smlouvy
pouze za situace, kdy cena Díla bude z části financována pomocí dotace. Z toho dŮvodu je

ie strany Objednatele kladen mimořádný dirazna včasné předaní Díla. Pokud by následkem

prodlení Zhotovitele s předaním Díla nastala kterákoliv zniže uvedených skutečnostÍ:

- Objednateli nebude vyplacena dotace nebo její část,

- Objednatel bude povinen vrátit dotaci nebo její část,

- Objednatel bude povinen provést odvod za porušení rozpočtovékázné,

uhradí Zhotovitel Obj ednateli vzniklou škodu.

xvII.
Vyšší moc

1. Pro účely smlouly se za okolnosti vyšší moci, které mohou mít vliv na sjednaný termín

dokončení stavby, považují mimořádné, objektivně neodvratitelné okolnosti, znemoŽřtujici

splnění povinnosti dle smlouvy, které nastaly po uzavření smlouvy a nemohou být

Zhotovitelem odvráceny jako např. živelné pohromy, stávky, váIka, mobilizace, povstání

nebo jiné nepředvídané a neodvratitelné události. Mezi vyšší moc patří rovněŽ nemoŽnost

realizace díIa zdůvodu klimatických podmínek. S ohledem na toto ustanovení má Zhotovitel

právo požádat Objednatele o přerušení díla z důvodu klimatických podmínek, a to například

i na celé zimníobdobí. Zadavatel jeho požadavku na přerušení na delší obdobímtňe a nemusí

vyhovět. Zhotovitel každou žádost musí objektivně odůvodnit a přerušení z dŮvodu

klimatických podmínek musí vždy dokladovat ve stavebním deníku nebo v zápisech z

kontrolních dnů. o dobu přerušení se prodlužují termíny tím dotčené.

2. Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci, a bude se chtít na vyŠŠÍ moc odvolat

v souvislosti s plněním této smlouvy, je povinna neprodleně písemně uvědomit druhou

8.
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smluvní stranu o vzniku této události, jakož i o jejím ukončení, a to ve lhŮtě nejpozději

7 kalendářních dnů od vzniku a 7 kalendářních dnů od jejího ukončení. NedodrŽení této lhŮtY

má za následek zánik práv a dovo lávat se okolno sti vy šší moci.

3. Povinnosti smluvních stran dané touto smlouvou o dílo se po dobu trváni okolnosti vYŠŠÍ

moci dočasně přerušují.

4, pokud se plnění této smlouvy o dílo stane nemožné vlivem zásahuvyŠŠÍ moci, smluvní strany

se dohodnou na odpovidajíci změně této smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době Plnění

díla dodatkem k této smlouvě. Nedojde-li k dohodě, je kterákoliv smluvní strana oprávněna

jednostranným prohlášením zaslaným doporučeným dopisem druhé smluvní straně odstouPit

od této smlour,y. Odstoupením smlouva o dílo zanikádnem, kdy bude oznámeni o odstoupení

doručeno druhé smluvní straně.

xvIII.

Ostatní ujednání

1. objednatel může od smlouvy odstoupit v případě následujících podstatných poruŠení

smlouvy, tj.:

. Zhotovitel je v prodlení s plněním díla dle termínu v čl. VI odst. 1 této smlouvy, pokud se

zhotovitel nedohodne s objednatelem na prodloužení termínu,

. zhotovitel při realizaci díla nerespektuje podmínky vyplývající z projektové dokumentace

a stavebního povolení,

. zhotovitel při realizaci díla nerespektuje opakovaně bezdůvodně připomínky autorského

dozoru, technického dozoru investora a koordinátoruBOZP,

. zhotovitel provádí práce na díle v rozponr s touto smlouvou o dílo či nekvalitně a nesjedná

nápravu ani v přiměřené době poté, co byl na tuto skutečnost opakovaně upozorněn

zápisem Objednatele ve stavebním deníku)

. Zhotovitel přestal plnit kvalifikaci požadovanou objednatelem, mj. i tím, že nezajistíI

rea\izacídané části díla konkrétním poddodavatelem, s jehož pomocí prokazoval Část své

kvalifikace v zadáv acim řizeni

l zhotovitel neprokáže platné a účinné pojištění áotovitele dle článku II odst. 6 této

smlouvy po celou dobu trvání této smlouvy.

. z dttvodu nepřidělení nebo podstatného zf<ráceni dotačních finančních prostředků.

2. objednatel i Zhotovitel mají právo odstoupit od smlouly, zméní-Ii se po uzavření smlouvy

její základní účel, v důsledku podstatné změny okolností, za nichŽ byla smlouva lzavÍena

nebo v případě zásahuvyšší moci.

3. odstoupením smlouva o dílo zaníkádnem, kdy bude oznámenío odstoupení doruČeno druhé

smluvní straně. V případě odstoupení je Zhotovitel povinen ihned po obdrŽení písemného

oznámenío odstoupení od smlouvy předat Objednateli nedokončené dílo, včetně věcÍ, které

opatři1 a které jsou součástí díla, a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen

uhradit Zhotoviteli cenu díla včetně věcí, které píevzal.

4. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vňahpísemnou dohodou obou smluvních stran.
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Zhotovitel nemůže bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupit své

pohledávky ,právači nároky plynoucí ze smlouvy na třetí osobu.

obě smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou nástupci smluvních stran

vázány ustanoveními této smlouvy v plném rozsahu.

V případě zániku závazkupřed splněním díla uzavřou smluvní strany dohodu, ve které uPraví

v zájemná pr áv a a povinno sti.

Zhotovitel se zavazuje v rozsahu znění této smlouly respektovat dohody uzavřené

objednatelem s odpovědným projektantem, jako osobou pověřenou výkonem autorského

dozoru, pokud nejsou v rozporu s ustanovením této smlouvy, a dále s technickým dozorem

investora a koordinátorem Bozp.

Zménitnebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatkŮ,

které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouly a podepsány

oprávněnými zástupci smluvních stran před zahájenímplnění. To neplatí pro Údaje obsaŽené

v čl. I. této smlouvy, u kteých při jejich změně postačí oznámení zpŮsobem upraveným v Č1.

II. odst. 5 této smlour,y. Písemná forma musí být zac|továnarovněŽ v případě odstoupení od

smlour,y. Smluvní strany odchylně od ustanovení § 582 odst. 2 občanského zákoníku

sjednávají, že mohou namítnout neplatnost změny této smlouvy pro nedodrŽení sjednané

formy i v případé, že již bylo plněno. Smluvní strany se dále odchylně od ustanovení

občanského zákoníku, která obecně upravuji uzavíeni smlouvy, dohodly, že dodatek je

uzavřen ýlučně tehdy, byl-li písemný návrh dodatku podepsaný a předloŽený jednou

smluvní stranou podepsán druhou smluvní stranou ve znění předloženého návrhu bez

jakýchkoli zmén,výhrad apod. a doručen navrhující smluvní straně. Zapříjetinávrhu dodatku

se nebude považovat případ, kdy smluvní strana, které byl návrh adresován, se faktickY

zachovápodle návrhu dodatku, tj. např. poskytne-li nebo přijme-li plnění, aniŽby zároveň

návrh dodatku podepsala.

10. pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúČinným nebo neplatným,

smluvní strany se zavazuji bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.
případná neplatnost některého z ustanovení této smlouly nemá za následek nePlatnost

ostatních ustanovení.

11. Písemnosti se považují za doručené i v případé,žekterákoliv ze smluvních stran její dOruČení

odmítne či jinak znemožni.

12. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatkŮ,

originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujicich se k realizaci předmětu této

smlouvy po dobu 10 let od zániku této smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umoŽnit

osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladŮ souvisejících s

plněním této Smlouvy.

l3.Zhotovitel je povinen poskytnout součinnost při ýkonu finanční kontroly dle zákona

o finanční kontrole.

14. Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití ustanovení § 1937 odst. 2 obČanského

zákoníku a sjednávaj i, že i nejistá nebo neurčitá pohledávka je zpŮsobilá k zapoČtení

15. objednatel současně informuje Zhotovite\e aZhotovitel bere na vědomÍ, Že technický dozor

investora nesmí u této zakánky provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená dle definice

9.
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zákona o veřejných zakázkách.
16, Zhotovitel tímto výslovně prohlašuje, že přebírá nebezpečí zmény okolností dle ustanovení

§ 2620 odst. 2 a § 1765 odst. 2 zákonaě, 89l20I2 Sb., občanský zákoník.

xIx.
Závérečná ujednání

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smlouvy poslední ze smluvních stran

a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv podle zákonač.34012015 Sb. o registru smluv.

Smlouva je vyhotovena ve č§řech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci
smluvních stran, přičemž Objednatel obdrži dvě a Zhotovitel dvě vyhotovení.

Zhotovitel bere na vědomí, že íato smlouva bude uvedena v evidenci smluv (profil
zadavatele) vedené Objednatelem. Evidence smluv je veřejně přístupná a obsahuje zejména
údaje: - osmluvníchstranách

- konec platnosti smlouvy.

Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené ve smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství
a uděluje svolení k jejich užiti azveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

Nedílnou součástí této smlouly jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 - Soupis prací s výkazem výměr vč. rekapitulace celkoých nákladů stavby

Příloha č. 2 - Časový harmonogram postupu prací

Příloha č. 3 - Seznam předpokládaných poddodavatelů

Příloha č.4 -Požadavky objednatele na pravidla realizace předmětu zakázky

Příloha č. 5 - Pojistná smlouva

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přeěetly, ažebyla

uzavŤena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně

a srozumitelně ajejí autentičnost stvrzují sqými podpisy.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva bylabezjakéhokoliv omezení,

včetně všech případných osobních údajů ve smlouvě uvedených, zveřejněna na oficiálních

weboqých stránkách obce Babylon a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní

strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství

ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užiti a zveřejnéni bez

stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

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

obce Babylon dne ..., číslo usnesení .. nadpoloviční většinou hlasů

členů zastupitelstva obce a to na základě řádně vyhlášené a vyhodnocené veřejné soutěže.

4.

5.

6.

7.

8.



9. podpisem stvrzují platnost svých oprávnění

v obci Babylon, an", .{Í..,..E;..??/ V Nýrsku dne: 10.08.2021

za Objednatele: zaZhotovitele:

Osoby podepisující
k zastoupení.

tuto smlouvu svým

václav svoboda
jednatel firmy

sTAVBY
E-E_

|j .j:i!,: :-, Palackého 7 ó4, 34O 22 Nýrsko
|C: ó4834042, DlČ: CZó483404 2
R!'9,:1íJcc:Kíajrky scurJ v Pl:ni.oCc.Jil C,vložka 75ó5
Datová schranka . 7 rutakr, www.lsstavby.cz

],,

l- |

-)
-'\-

<--
pavel Bambásek
starosta obce Zg$t6\a

3řó)



' Příloha č. 3 Smlouv.v o dílo (doporučená předloha)

seznam poddodavatelů

Nazev veřejné zakázky: Popis části plnění,

kterou uchazeó zadá

subdodavateli

oÁ podíl na plnění

vZ

,oRybník Babylon - protipovodňová opatření"

Identifikace subdo davatele :

Spisová značkav
obch. rejstříku:

Osob oprávněná k
jednání:

Spisová značkav
obch. rejstříku:

Osoba oprávněná

k jednání:

Celkov} obj em subdodávek

§Ťí,ffi z
V Nýrsku dne: 10.08.2021

LS.taubvffit!ého 7ó4, 340 22 Nýrsko

ř aaafuíl,,ue(ffi,ú4a42

s:xi:",T Fffi H:: §;!i:: ] ",

Václav Svoboda, j ednatel

LS stavby s.r,o.



POŽADAVKY OBJEDNATELE NA PRAVIDLA REALIZACE PŘnOVrĚrU
zaxÁzry

1. povrnnÁ IDENTIF,IKACE pnq.cowírů
lOUleanatel PoŽaduje jednotnou, jednoznačnou a viditelnou identifikaci všech pracovníků

na stavbě.

lPoŽadarrek na jednotnou identifikaci pracovníků se vžahuje na všechny pracovníky po
celou dobu stavby, tedy i na pracovníky poddodavatelů.

lPoŽuduuek na jednotnou identifikaci pracovníků se vztahuje na všechny pracovníky po
celou dobu stavbY, tedy i na pracovníky pracující v extrémnějších podmínkách (např.
výkopu).

lPoŽadarrek na jednotnou identifikaci pracovníků se vžahuje na všechny pracovníky po
celou dobu stavbY, tedy i na pracovníky, kteří vstupují na staveniště za účelem plnění
krátkodobého Úkolu (naPř. pracovníci zajišt'ující dovoz a odvozmateriálu na staveniště).

lzhotovitel musí zohlednit skutečnosti uvedené 
"ýš. ";li;rn;il;sob identifikace.

lZhoto''itel seznámí vŠechny áčastněné strany se způsobem jednoznačné identifikace na
společném koordinačním j ednání.

! t<oordinátor BOZP je oprávněn navrhnout Objednateli sankci vůči Zhotoviteli za
nesplnění tohoto opatření.

2. MIMOŘÁDNÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
Zhotovitel má povinnost:

lzajištění zamezení přístupu nepovolaným osobám na staveniště.
lzaj ištění všech potřebných ritiaovYctr prací.
|rristuPY vně staveniŠtě ve frekventovaných místech ohrazenínepruhledné.

3. FOTODOKUMENTACE
Způsob zpracování fotodokumentace

!Členení fotodokumentace po jednotlivých objektech a dotčených plochách opatřené
samostatnými seznamy pořízené fotodokumentace.

|raZay snímek bude opatřen aktuálním datem pořízení.

užití fotodokumentace

!l"d''o aktuální rozpíacované vyhotovení fotodokumentace bude po celou dobu stavby na
staveniŠti k okamŽité dispozici Objednateli a ostatním zástupcům zúčastněných stran.

lnuae sloužit jako součást pasportizace. -Ť

!Puo"_o: celou dobu k dispozici objednateli a zástupcům Etuueništi.!r","aák"ň;;^.;;ď;*i;;;;"*;"i;Hffi ffiJ",l)ur"no,,anu
jednotlivé objektY, komunikace, zpevněné plochy, oplocení, travnaté plochy, zeleně, stálé
dopravní značeníapod.



Fotodokumentace pruběhu stavby

!r zal<rý v aný m konstrukcím,

Ir sítím apřípojkám předzéútozem,

Ir dodržení předepsaných technologií,

Ir dodržení bezpečnostních opatření,

IK pr okéaání zaíízeni staveni ště,

Ir pr okázáni užity ch materi álů, výrobků a techno 1 o gií,

lr prokázánivšech činností, které jsou speciťrkovány jako vedlejší a ostatní náklady,

Ir prokázáníostatních činností dopravy, odvozu suti, apod.

Fotodokumentace po ukončení realizace
fzhotovitel pořídí a předá Objednateli fotodokumentaci dokončeného díla.

způsob odevzdání fotodokumentace obi ednateli

IPo dokončení stavby Zhotovitel předá kompletní fotodokumentaci opatřenou seznamem

(2x CD a lx tisk) Objednateli jako součást jednoho vyhotovení Dokumentace skutečného

provedení stavby. Neodevzdání kompletní fotodokumentace bude důvodem k nepřevzetí

dokončené stavby.

4. DOPRA\rNÍ onnnznNÍ A INFORMACE
lZhotovitel navrhne s ohledem naZOY přechodné dopravní značenia staveništní doprar,u.

lZhotovitel zakreslí řádně do přehledné situace a projedná s dotčenými orgány před

společným koordinačním j ednáním.

5. SOUČINNOST S OBJEDNATELEM

zAŠKoLENÍ ogJEINATELE
lObjednatel klade dtraz na součinnost Zhotovitele v rámci zaškolení personálu

Objednatele ve věci technologie v rámci díla instalované nebo dotčené.

lTermíny jednotlivlch proškolení smluvní strany dohodnou v dostatečném předstihu a za

účasti všech stran se termíny uvedou do zápisu z kontrolních dní.

lvsechny návody a manuály je povinen Zhotovitel předložit obsluze qihradně v českém
jazyce, ato jižve fázi proškolování.

!So"rr.n těchto návodů a manuálů, opatřený seznamem, bude předán Objednateli v rámci

přejímacího řízeni, a to qýhradně v českém jazyce v 4 vyhotoveních.

lProtokol o zaškolení personálu Objednatele předá Zhotovitel Objednateli nejpozději 1

kalendářní den před dnem odevzdáni apíevzetí dokončeného díla. Bez tohoto dokladu se

nepovažuj e dilo za dokončené.

šxouy A zTRÁTy (oDcIzENí MAJETKu)
Jzu prokazatelně vzniklé škody na majetku a zjištěné ňráty zjištěné v období ode dne

předrání staveniště do podpisu Zápisu o odevzdání a pŤevzetí staveniště ručí qýhradně

zhotovitel.

7



trV případě vzniklých škod na cizím majetku Zhotovitel zajistíjejich odstranění na své

náklady po předchozím projednání na kontrolním dni se zástupcem Objednatele.

!V případě ztráý (odcizení) majetku je Zhotovitelpovinen ztrátuuhradit v plné výši.

DALŠÍ POŽADAVKY OBJEDNATELE:
lOUieanatel si vyhrazuje právo na pořizování vlastní fotodokumentace v pruběhu realizace.



POTVRZENÍ O UZAVŘENÍ POJ|STNÉ SMLOUVY

lNsURANGE cERT|FlcATE

Pojistník/pojištěný
Policy holder/lnsured

Sídlem
Headquaňers

lč
lN

Místo a datum vystavení
place and Date of lssue

Pojistná smlouva
lnsurance Policy No.

Doba pojištění

Duration of lnsurance

Aktuální pojistný rok

Current insurance period

LS stavby s.r.o.

Palackého 764,340 22 Nýrsko

648 34 042

Praha, 27.5.2021

2735900442

24. g.2o1o - 24. 3, 2011

s automatickou prolongací

with automatic renewal

24.g.2021 -24.3,2022

Ť
Důvěrné



Odpovědnost za škodu zpŮsobenou vadným výrobkem (W)
Liability for damage caused by a defective product (DP)

Rozsah poiištění
scope of coveraqe

Základni pojištění
Basic lnsurance
Pojistná částka
sum lnsured
Spoluúčast
Deductible
Územníplatnost
Territorial scope

Limit plnění
Limit of indemnity
Spoluúěast
Deductible
tJzemní platnost

Territorial scope

Limit plnění
Limit of indemnity
Spoluúčast
Deductible
Územní platnost

Territorial scope

Odpovědnost za škodu na věcech převzatých (03)

Liability for damage to the items taken over (03)

Limit plnění
Limit of indemnity
Spoluúčast
Deductible
Uzemníplatnost
Territorial scope

50.000.000 KélCzK

5.000 KlélczK

Česká republika
Gzech Republic

50.000.000 KělCzK

5.000 KělczK

Česká republika
Czech Republic

200.000 KčlczK

5.000 KčlczK

Česká republika
Czech RepubIic

2.000.000 KčlczK

5.000 KělczK

Česká republika
Czech Republic

Odpovědnost za škodu na věcech movitých užívaných (02)

Liabi!ity for the movables uti!ised/used (02)

Důvěrné



Odpovědnost za finanční škodu (04)

Liabi!ity for financial damage (04)

Limit plnění
Limit of indemnity
Spoluúčast
Deductible
Uzemní platnost

Territorial scope

í.000.000 KélczK

20.000 KélczK

Česká repubIika
Czech Republ!c

Odpovědnost za škodou vzniklou narušením životního prostředí (09)

Liability for damage caused by a disruption of the environment (09)

Limit plnění í.000.000 RěICZK
Limit of indemnity
Spoluúčast 5.000 Kč|CZK
Deductible
Územní platnost Česká republika
Territorialscope Czech Republic

Pojistitel UNlQA pojišťovna, a.s. vydává toto potvrzení o uzavření pojistné smlouvy
č. 2735900442 o pojištění odpovědnosti v rozsahu pojistných podmínek UCZ|I5,
UCZlOdpll7, výluk a ujednání uvedených v pojistné smlouvě.

The insurance company UNlQA pojišťovna, a.s. issues this insurance certificate

for lnsurance Policy Nr, 2735900442 about Liability lnsurance in the extent of lnsurance Terms
and Conditions UCZIOS, UCZlOdpl17, exclusions and arrangements specified in The
lnsurance Policy.

Pojištění odpovědnosti se vztahuje na předměty činnosti uvedené v příslušném oprávnění
pojištěného, které tvoří přílohu pojistné smlouvy, a to dle specifikace v pojistné smlouvě.

The Liability insurance covers business activities according to the appropriate permissions

attached to the lnsurance Policy, and as specified in The lnsurance Policy.

Digitálně podepsal Monika
škrábalová
Datum| 2021,05.27 l3:1 'l|46 +02'00'

Monika Škrábalová
upisovatel

Pojištěn í odpovědnosti

Důvěrné
3



6
+Jr'(§c3o

I

ií!?
o

-oo
V,

fi,
{J.l§@

@
N

N

N

N
N

o

N

N

o

6

N

št

@

Ý

ó

N

c

N

6

N

o

o

c
-9

§'
tr
.Y

.o
ý

cú
G§
o
o
oo

oo\6
o

EoN

.5
o
ll
6
6L
o'.f
No
oo

oo,E

Eó
N

.6
!\6

G
N
N

o
!

o,
o
6.
Eo
d

9
,9,

o

!l
-
Éo
.o

9o
Eo
?

oo
o
o
o

6
o
!

o
o

E

o-
oo

oN
itr
6N
o
tr
o
o

G
o
E

óo
o(í,

oo.6

oN

l§g
§!
G
N
N

o
§

o
-o
E
o!
§
9
lh
o

oo

ó
o
o
o
o
o?{

o
6!,=

EoY

9
oo

ť
.f
@

op
o

É

=F

o
6

6
oo

o
!

d

o
@

o

o
L
No

o
E

oo
o-
oo

.o
!
.9
É
o
E.6
N
o
Y

oY
N
@N

5
Nó
o
0.
No

.ž
p
o
oš
ooÉ{,oa
No
-o
6
6
oo
<io
o
ah

o
{

oN

{Es
l6
ry

oo

o

-o
Eox
o
,9

o
o

oo

o
o!
o

o?

oo6
,=

EoÝ
o

c
oo

§
9

@

op
o

E
9
=F

o
.G
o
G
o

É

o
o

o
L
No

E

o
o.
oo

§

o
o)N.o

o
E

=
N

z
É,

oo,E

,á
q
Ň
.o

.9
o

oq
.o

!
N,e
o-

o

o
G

o
N

eN
o
o

o

;6
sg

c
olN
E
o

NN

=E6H
3É
É,d

í*

ias
*o
a
os
i
}
}

o.o
N
q

o
(J
lJ
T
9.c
l!&

o

z
N
N
o

.r'€
N

tr

lllp
ltn

,o

o
o

I



6
G
oo(llo
LN
ÉLN
N-

o
§

Cl)

ošo,ď
o-

E§
o Nx
l Eg
a {>

lřl§ ii E

lilffi§
W]áíii i
ffiů;řÉ š

íLo
o
(E
troo

,o §l €íc(oo
jY-O
o§l
Sa
-@

,olooc(ooqoďď
v6
o(9
-§ olyť,
.(U 

-N§

)0)
Eo:o
§;e;e
§8_8_(/)-trr

Nr

'E .o
oc(Eo)
ÝlN.oc
N(,
l
íLo

lo
@^

@
@(9
o)(9

Ý

-Lro
N
o)
.lt
G
troo

Ňeoh
.\ * .. ,C) ..,O .. ,O .. ,(J
óč ,O6 t.>6,96 ,9o

,E

,E NGÝcLoo§
.Gco
o@
)Ea,9o
olzŘ9,
óz
Á§
loo :Ý

!r-rN

Ě=tr f €i/r5Ě 5 9urSě E §oPř § ď

.i-9B
-=-EJ:Á6,roF § h F,,Eo- 5§ Ť€ ťE €* _9

ř*Ě 8É §s EóĚÉ g* 
§.L YU, Y> N N íL N íL

1\§t
o(o
(o
@oo
lí,



(o
(f,

o)
e{

§t
o(o
(o
c)oo
lo

lO FO(o C9(ř)

§§š
E $§
-§lÝ

oN
N
N
(§
c
(§

g)

"=
I'=oL)L

l(D -ClEo
Eř.= !, cL

6 o,3
o
o.
No
N 

-§l

H oó
= 

lhlL
\(§z

.o
o_co)(§N i9,EŇ i=9..-!

5lo§i 9Ě=-

:j.. o)
Eoft,>

tr jřH
= .!a (§
(Uřo-
o íLN

d
l.a
L

z
c\l
c\l
oÝ
(f)

Ý
@l-
o
-c.o
lloo
o
íL
oť
ó
-o
o
o
aJ

,E
o
(g
cL
o

\G'

o)c
rc,
o
o
cL

o
CLo
l=

,N-0Pš iF
(§Hěm =,ď\c(§

^Ěod)
Ě+r.cloP ř fi6

,6

ý
o-

q,
o-fo
Cí,

E

F
CD

FY
ul
-)
mo
lJJo
J
DF
d
Y
lJJ
ý

:: :.:od)
(§ ,<

9 řé'.l,Eo
=(E_c

,u
o.ro
oo
o
E
Eoo

o
-!u

No
É.

al,6]
olo
o-
(§

c]Ll

(§l
oI

6
=o
o
N

6
o
fi,
trEo
b-o

.aoooo
o
E
=oo

.u
o.
!o
o-
(E

E
=oo

Y
N
!)
J-
íLo
al,
(§
co
O

9Ng
I
o_o
No

_o
(§
co
O



r-@O
o_,í)_ o_
r-r\lí)o\tco
t- t- l-
lí)Ýr@Ýo)(O(O-

oÝo@§loooroo\tol-€lí)
@e!@(o ď) to
|í) |í) s

?N!l
-
o-o
.h
Ňco
O

Y
N
!)
I
o-o
No
-o
oc
q)

C)

o
c{
N
ď)
(ú

(§

u)

!,
_§

_-Y
.i ,E

§,g s
,§ 

€,EoE N_Eoo

E,gE,=ě :
F o16,p ř§
§o'š

ť)šoozooř.nur>



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rybník Babylon - protipovodňová opatření
Obiekt:

SO 0í - Odbahněni

KSO:
Místo: Babylon u Domažlic

Zadavatel:
Obec Babylon

zhotovitel:
LS stavby s. r.o. ; Palacké ho 7 64, 340 22 Nýrsko : lČ 64834042

Proiektant:
lng. JiříTágl

Zpracovatel:
Jitka Heřmanová

Poznámka:

QC-CZ:
Datum:

lč:
DlČ:

lč:
DlČ:

lč:
DlČ:

lč:
DlČ:

12,07.2021

00572551

64834042
cz64834042

Cena bez DPH 454 257,31

DPH základní
snížená

základ daně
454 257,31

0,00

sazba daně
21,00o/o

í5,00%

Výše daně
95 394,04

0,00

Cena s DPH v czK 549 651,35

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

zhotovitel

Datum a podpis:

REKAPITULACE čleruĚruí soUPlsU PRAGí
Stavba:

Rybník Babylon - protipovodňová opatření
Obiekt:

SO 0í - Odbahnění

Babylon u Domažlic

Strana 4 z 20

Datum: 12.07,2021

Razítko



Obec Babylon
LS stavby s. r.o. ; Palackého 7 64, 340 22 Nýrsko : lČ: 64834042

lng. JiříTá9l
Jitka Heřmanová

Cena celkem [CZKI

454 257,31

454 257,31

zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce 454 257,31

2 -Zakládání 0,00

souPts PRACí
Stavba:

Rybník Babylon - protipovodňová opatření
Obiekt:

SO 0í -Odbahnění

Místo:

Zadavatel:
zhotovitel:

Babylon u Domažlic

Obec Babylon
LS stavby s.r.o.; Palackého764,340 22 Nýrsko; lČ:64834042

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

12,07.2021

lng. Jiří Tágl
Jitka HeřmanoVá

pČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu ce!kem

D

D

HSV

1

Práce a dodávky HSV

Zemní

17 26t2,1'Píepoaené koeíicientem

454 257,31

454 257,31

454 257,31

3 624,600

2 K ,l24253101 VykopáVky pro koryta vodoteci V nornlne trioy tezltelnostl l,

skuoinv 3 obiem do ,1000 m3 stroině
m3 1726,00c 79,71 137 579,46

a K 124253,119
Příplatek k vykopávkám pro koryta Vodotečí V hornině třídy
těžitclnó§li l skttninv 3 vlekóllcí vodě oři LTM

m3 1726,00c 33,63 58 045,38

4 K 162651112
Vodorovné přemístění do 5000 m Wkopku/sypaniny z
hnrninv lřírlv lěžiíélnnsti l skrrninv 'l až 3 m3 1726,000 97,24 ,167 836,24

É K 17,1201231 POPLATEK ZA UMÍSTĚNÍ \aÍKOPKU t 3 624,600 25,0! 90 796,23
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Projektant:

Zpracovatel:

nánosů"í 726 ,l 726



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rybník Babylon - protipovodňová opatření
Obiekt:

SO 02 - Úprava břehů

KSO:
Místo:

Zadavatel

Babylon u Domažlic

Obec Babylon

zhotovitel:
LS stavby s.r.o.; Palackého 764,340 22 Nýrsko: lČ: 64834042

Proiektant:
lng. JiříTágl

Zpracovatel:
Jitka Heřmanová

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

lč:
DlČ:

lč:
DlČ:

lč:
DlČ:

lč:
DlČ:

12,07.2021

00572551

64834042
cz64834042

Cena bez DPH 2 427 o81,30

DPH základní
snížená

základ daně
2 427 o81,30

0,00

sazba daně
21,00o/o

15,00%

Výše daně
509 687,07

0,00

Cena s DPH v czK 2 936 768,37

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis:

REKAPITULAGE čleruĚruí souPlsU PRAGÍ

Rybník Babylon - protipovodňová opatření

SO 02 - Úprava břehů

Babylon u Domažlic

Stavba:

Obiekt:

Místo:
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12.07,2021

Razítko

Objednavatel



zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

Obec Babylon
LS stavby s.r.o.; Palackého 764,340 22 Nýrsko ,lČ 64834042

Projektant:

Zpracovatel:
lng. JiříTágl
Jitka Heřmanová

Cena celkem [CZK]

2427 081,30

2 427 081,30

1 - zemní práce 39 711,34

2 -Zakládání 431729,45

3 - Svislé a kompletní konstrukce 1 003 345,64

4 - vodorovné konstrukce 85124,60

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 643236,74

997 - Přesun sutě 74 197,38

998 - Přesun hmot 149 736,15

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

767 - Konstrukce zámečnické 0,00

souPls PRAGí
Stavba:

Rybník Babylon - protipovodňová opatření
Obiekt:

SO 02 - Uprava břehů

Místo:

Zadavatel:
zhotovitel:

Babylon u Domažlic

Obec Babylon
LS stavby s.r.o.; Palackého 764, 340 22 Nýrsko;lČ 64834042

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

12.07.2021

lng. JiříTágl
Jitka Heřmanová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

o HSV Práce a dodávky HSV

(63+52)-0,6-0,8+52'0,6-1 +4,5-0,6-0,6

171201231

97,22-2,1

(63+52r0,8*0,1
(63+52r0,6-0,8+52-0,6*1 +4,5"0,6-0,6

Součet

zakládáníD

množstVí

2427 081,30

2 427 081,30

431729,45

9,200
88,020
97,220

113,106,192

(63+52r0,8-0,1

7 K 124253119
Příplatek k vykopáVkám pro koMa vodoteči V hornině tridy
těžitelnnsti l skttninv 3 v tekoucí vodě oři LTM

m3 97,22c 33,63 3 269,51

13 K ,162651112 Vodorovné přemístění do 5000 m v\ýkopku/sypaniny z
hnrninv třírlv těžitelnósli l skuoinv 1 až 3

m3 97,220 97,24 9 453,6i

14 K
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklačni skládce
íqklártknvné'| kód ndnerlrr 'l7 05 04

t 204,162 25,05 5114,26

15 K ,l71251201 Uložení svoaninv na skládkv nebo meziskládky m3 97,220 18,47 1 795,65

-2+52-

,l9 K 274356022 Bednění základových pasů ploch rovinných odstranění m2 265,000 96,39 25 543,35

20 K 274362021 Yýzluž základowch pásů svařovanými sítěmi Kari t 0,485 38 645,45 ,l8

52,1-2-4,44,0,001

slíana7 z20

12 569,49pasů z betonářské oceli 10 505
(63+52)-3-0,888-0,001
o,3o6-1,05'Přepočtené koeficientem množství

2o4,



Typ Popis Množství

Svislé a

96 515,41966045,11,|

J.cena [CZK] cena celkem lczr

staveb z

63-(3-3+4y0.888-0.001 0,727

"-"-'-']: |vodorovnÝchtrubek | "' l -''---| ' 
I

vodorovné konstrukce 85124,60

464511122 Pohozz kamene záhozového hmotnosti do 200 kg z terénu

5-,l0-0,3

465210121
na maltu

"návodní svah schodiště"7,8'1,2*2+"levý břeh schodiště"7,8-1,2*2

ostatní konstrukce a bourání
z betonu 2 872,91

"náVodní svah"63-(0,5-0, 1 +0,4-0,4)+3-2,5-0, 1

"pravý břeh"52-(0,5-0, 1 +0,4t0,4)

"leVý břeh"52-0,4'0,4
Součet

"panely návodniho svahu"63*3
"panely pravého břehu"52*3
"panely levého břehu"52*3+"schodiště'7,8-1,2-2
Souěet

"panely náVodního svahu"63"3
"panely pravého břehu"52*3

"panely levého břehu"52*3
souěet
"panely náVodního svahu"63*3+"schodiště"7,8-1,2-2
"panely pravého břehu"52'3
"panely levého břehu"52'3+"schodišlé"7,8'1,2'2
součet

997 Přesun sutě

99701 3861

538,440

207,720
,156,000

174,720

24,024
1 8,304
"l3,502

10,140
11,357
5,738

114,646

re
189,000
,156,000

156,000
501,000
207,720
,l56,000

174,720
538,440

D

r.il;Ll

Fr[K lr851r.'lr1

" levý bř eh" 52' 0,4- 0,4' 2,2
("panely návodního sVahu"63t3+"schodiště"7,8"1,2-2)-0,065
"panely pravého břehu"52"3-0,065
("panely levého břehu"52*3+"schodiště'7,8-1,2t2)-0,065
4,5,3-0,425
Součet

za uloženi stavebniho odpadu na
skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01

"návodní svah"(63-(0,5-0, 1 +0,4-0,4)+3-2,5-0,,l 5)-2,2

"pravý břeh"52-(0,5*0,1+0,4t0,4\-2,2

1,14,646 31 573,51

hmot po

"návodni svah"(63-(0,5-0,1 +0,4-0,4)+3-2,5-0"l

"pravý břeh"52-(0,5' 0,1 +0,4- 0,4)-2,2
"levÝ bř eh" 52' 0,4* 0,4- 2,2
("paneIy návodního svahu"63*3+"schodiště"7,8-1,2-2)-0,065
"panely pravého břehu"52-3*0,065
("panely leVého břehu"52-3+"schodiště"7,8-1,2-2r0,065
4,5,3*0,425
64,5,0,016
Součet

11

31,581
24,024
,l8,304

13,502
10,140
11,357
5,738
1,032

,1 15,678

@

suti a

@5\Jq-n
"pravý břeh"52"(0,5'0,1 +0,4-0,4)'2,2
"levý bř eh" 52- 0,4' 0,4- 2,2
("panely náVodního svahu"63'3+"schodiště"7,8-1,2-2)-0,065
"panely pravého břehu"52-3-0,065
("panely levého břehu"52*3+'lschodiště'7,8-1,2-210,065
4,5,3,0,425
64,5-0,016
součet

("panely návodního sVahu"63*3+"schodiště"7,8-1,2-2)-0,065
"panely pravého břehu"52-3-0,065
("panely leVého břehu"52*3+"schodiště'7,8-1,2-2r0,065
4,5,3-0,425
64,5-0,016
Součet

462,712

31,581
24,024
,l8,304

13,502
1 0,140
,l 1,357
5,738
1,032

1 15,678

13,502
10,,140

11,357
5,738
1,032

115,678

W 115,678-4'Přepočiené koeíicientem množslví 462,712 
,

W "náVodní svah"(63*(0,5*0,,l+0,4-0,4)+3-2,5,o,,l5,)-2,2 31 ,58,|

W "pravý břeh"52-(0,5*0,1+0,4-0,4)*2,2 24,024
W "levý břeh"52*0,4*0,4-2,2 18,304

11785,27
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37,440

14,355
10,92o
8,320

D

25 K m3 15,00( 1 418,0i 21 271,0a

26 K m2 37,44( 1705,4( 63 853,5t



MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Přesun hmot pro úpravy vodních toků a

Práce a dodávky PSV
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KRYCÍ L|ST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rybník Babylon - protipovodňová opatření
Obiekt:

SO 03 - Výměna výpustního zaíizení

KSO:
Místo;

Zadavatel:
Obec Babylon

zhotovitel:
LS stavby s.r.o.; Palackého 764, 340 22 Nýrsko; lČ:64834042

Proiektant:
lng. JiříTágl

Zpracovatel:
Jitka Heřmanová

Poznámka:

Babylon u Domažlic
CC-CZ:
Datum:

lč:
DlČ:

lč:
DlČ:

lč:
DlČ:

ló:
DlČ:

12.07,2021

00572551

64834042
cz64834042

Cena bez DPH 566 700,80

DPH základní
snížená

základ daně
566 700,80

0,00

sazba daně
21,00o/o

15,00%

Výše daně
119 007,17

0,00

Cena s DPH 685 707,97

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

REKAP|TULACE čleruĚruí soUPlsU PRAGí
Stavba:

Rybník Baby|on - protipovodňová opatření
Obiekt:

SO 03 - Výměna výpustního zařizeni

Místo: Babylon u Domažlic

Strana 10 z 20

Datum a podpis:

12.07.2021

Razítko

v czK



J

zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

Obec Babylon
LS stavby s.r,o.; Palackého 764,340 22 Nýrsko; lČ:64834042

Projektant:

Zpracovatel:
lng. Jiří Tá9l
Jitka Heřmanová

Cena celkem [CZK]

566 700,80

528 366,48í - Zemní práce

2 - Zakládání 121489,86

68 956,443 _ Svislé a kompletní konstrukce
87 268,934 - vodorovné konstrukce
66 531,395 - Komunikace pozemní

9]Ury9 povrchů, podlahy a osazování výplní
4 438,56

8 - Trubní vedení 2 609,03

76 858,459 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
997 - Přesun sutě

62 469,57

14 020,26998 - Přesun hmot
23723,99PSV - Práce a dodávky PSV

23 334,32767 - Konstrukce zámečnické
23 334,32VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

15 000,00VRN7 - Provozní vlivy
15 000,00

souPls PRAGí
Stavba:

Rybník Babylon - protipovodňová opatření
Obiekt:

SO 03 - Výměna vrýpustního zařízení
Místo:

Zadavatel.
zhotovitel:

Náklady soupisu celkem

Babylon u Domažlic

Obec Babylon
LS stavby s.r.o.; Palackého 764,340 22 Nýrsko; lČ: 64834042

Práce a dodávky HSV

]í:] :o^,.T9:1o,.+1 
1 

-1_,.l61 -o,66.1 +s1o,ait,zyi-s

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

12.07.2021

lng. JiříTágl
Jitka Heřmanová

D

D

HsV
1

566 700,80

528 366,48

,í05,439

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Zemní
1 K 113107322 121 4ag

m2 2 í ,000 61,B9 í 299,69

2 K 113107342
21

m2 Pl m2 21,000 72,43 1 521,03
J K ,l19001421 tgjlglvl ll 

^qvgru 
o 

^dU§lUvyUIIožených kahetfr
Volne

m 10,000 238,30 2 383,00
4 K 121151103

shoině
íorň3,?-.....--...'.-...'.----

m2 ,l79,000
50,42 9 025,18

Á K ,l24253100 1

ffi m3 257,312 ,l69,93
43 725,03

o K 124253119 ;_.!i:il::;;l§:11l:T,!:?I:yi:ť"FlTnómiňělřdy m3 257,312 33,63 8 653,40
7 K ,162651112 §ypaíllíly

třírlv m3 105,439 97,24 10 252,89
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105,439

koeficientem množství

7,,1.* 0 
;6' 1,2" 2+ 1,2,1,2-@

1 ,1 6 í -0,2+3-7"0,3+1 
1 

*1,1 
6 í -o,661 +s-to,a*i ,zyáts

22



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [C{
,l0 K 174151101

Zásyp jam, šachet nýh nebo kolem objektů sypaninou se
zht tlnóním m3 151 ,B73 132,64 20 144,43

17,6,4,3-3,4 , 257,312

(7 ,1-0,6-1 ,2,2+1,2-1,2*1+7,,|*0,5,2,149+3*(1 ,7+0,8+1,7-2)-0,5+11 -105,439

"1,161*0,2+3,7,0,3+1 
,| *1,1 61 *0,661 +5-(6,8+1 ,2y2-3)

Součet 151,873

11 K ,l81351 103
Rozprostřeníornice tl Vrstw do 200 mm pl do 500 m2 v
rovině nebo ve svahu do 1:5 stroině

m2 159,38c 50,99 B 126,79

10,20-3*7 -7,1- 1,2-3- 3,7

12 K ,l8,1411,121 Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v
rnvině a ve svahr r rln 1 ,5

ín2 159,38c 27,4Q 4 367,01

1a M 00572474 osivo §měs travnI krajinná-svahová kg 4,7B1 102,00 487,66

1 koeficientem množství

14 K 1 81951 ,l ,1 
1

Uprava pláně v hornině třídy těžitelnosti l, skupiny 1 až 3
haz zhr rínání eírninĚ m2 ,l59,3B0

1 2 177,1

1- 1 59,

15 K 181951112 Uprava pláně V hornině třídy těžitelnosti l, skupiny 1 až 3 se
zhr rlnĚním clrnině m2 2 í ,000 2,1,79 457,59

182151111

zakládání 68 956,44

1B K 274326241
základové pasy ze zB pro prostředí s mrazo\^ými cykly tř. L
30l37

m3 10,224 3 964"10 40 528,96

7,1 6*1 2*2 10,2

19 K 274356021 Bednění základových pasů ploch rovinných zřízení m2 34,0B0 399,25 13 606,44

20 K 274356022 Bednění základouých pasů ploch rovinných odstranění m2 34,080 96,39 3 284,97

21 K 274366006 Výzlužzákladových pasů z betonářské oceli í0 505 t 0,096 39 157,29 3 759,10
7,1*3* 1,2*2,0,888*0,001*2

,1 koeíicientem množství

uI x lŽi*saozz |eeonění základo\^ých patek ploch rovinných odstranění m2 | 4,800 462,67

7,1,0,1-2

nebo žlabové římsy ze zB tř. C 30137

zřízení bednění říms a žlabových říms v do 6 m317351,105

27 K 3,17351 106 Odstranění bednění říms a žlabouých říms v do 6 m m2 1,420 178,68 253,73

28 K 317362021 vÝztuž překladů a říms svařovanými sítěmi kari t 0,036 42 351,97 1 524,67

1,420

1,420
),036
0,0347,1-0,6-7,9-0,00,1

koeíicientem množství

29 K 32,1213234
ldivo nadzaklaOove z lomoveno kamene voonlcn slaveo
rrrhnrrÁ ca taířaním ne malllr ítllC 25 m3 7,629 7 989,82 60 954,34

7,1,0.5-2,149 7

30 K 348942142
Zábradli ocelové osazené do Vynechaných otvorú ze tři
vnrinrnrrnrinh írr rhak m 6,500 3 328,01 21 632,07

D 4 vodorovné konstrukce 66 531

31 K 45157,11,11 Lože pod dlažby ze štěrkopísku vrstva tl do 1 00 mm m2 17,70c 132,64 2 347,73

32 K 45232,1171 Podkladní desky ze ŽB tř. c 30/37 otevřený \^ýkop m3 2,554 3 626,40 9 26,1,83

11"1 ,161-4,44-0,001
koeficientem množství ,060

34 K 457315812
Těsnici vrstva z betonu mrazuvzdorneno tr. U 3U/J/ tl nao
100 do 150 mm

m2 17;700 779,22 13 792,19

35 K 464511122 Pohozz kamene záhozového hmotnosti do 200 kg z terénu m3 6,300 1 4,18,07 8 933,84

17,700

76 858,45

1313,1 
,131

Trubní vedení
42 K 81 0391 81 1 Bourání stávaiícího potrubí z betonu DN přes 200 do 400 m 10,500 242,09 2 541,95

43 K 871 39031 0
Móňiážkanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN
10 z oolvoroovlenu DN 400

m ,l 1,000 177,24 1 949,64

44 M 2861701 5 m 11 165 3 700,00 41 310,50

stana 12 z 20

ze štěrkodrtě SD tl 200 mm



1 1 11,1 61,0,661_0,2-0,2,3,1 4)

D 9 ostatní konstrukce a práce, bourání 62
52 K 939561R Požerák prefa beton kus 1,000 55 000,00 55 000,00

53 K 966045111
Bourání konstrukcí LTM zdiva z betonu prostého
nanř^klá.lánóh^ efr^inó m3 2,600 2 872,9,| 7 469,57

D 997

"beionové ěe|o"1 +"stávajíci požerák'0,8'0,8-2,5

přesun sutě 14 020,26
za uloženi stavebniho odpadu na

(skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01

R^ K 9970,13873

poplatek za uloženl staveDnino oopaou na recyklacnl
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do
Kalaloou odoadů ood kódem 'l7 05 04

t 6,090 253,00 1 540,77

skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu

("betonové čelo",l +"stávající požerák"0,8-0,8-2,5)-2,2+"stáVající

2114,01997321 51 9

poirubí"1 0,5-0,32
3-7-(0,29+0,22)+6t0, 1 6
Součet

("betonové čelo"1 +"stávající požerák"0,8-0,8-2,
polrubí"1 0,5-0,32
3-7'(0,29+0,22)+6-0, 1 6
součet

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

49 K 899623181

koeíicientem množsiví

Nakládání nebo překládání suti a Vybouraných hmot
koeficientem

čelo"1 +"stáVajíci požerák"0,8-0,8t2,5)'2,2+"stáVající
potrubí"1 0,5-0,32
3'7-(0,29+0,22)+6-0,1 6
součet

9,080

1 1,670
20,750

přesun hmot pro úpraw vodních toků a

D PSV

D 767

767991 005

Práce a dodávky PSV

konstrukce zámečnické

1,1-6+1,5'2

61 K 767161811
Demontáž zábradlí rovného rozebíratelného hmotnosti 1 m
záh.rarllí rln 2íl kn rln <l ríi

m 6,000 179,89 1 079,34

62 K 767591012 Montáž podlan neDo pooest z kompozlmlcn pocnuznycn
sklárlánÝch roštťr o hmotnosti dó 30 ko/m2

m2 1,258 678,50 853,55

oJ M 63126004 rošt kompozitní pochůzný litý 30x30/60mm A15 m2 1,258 5 340,00 6 717,72

64 K
Montáž pomocné nebo nosné konstrul(ce z kompozitnich
nrafilft n hmnlnnqli nřeq 'í 0 knlm m 18,958 7 778,66

23 334,32

23334,32

410,31

W

lv,

W
67 M 55261 1 36

trubka ocelová vné Pz llsovaci spo| dl 6m D 4z,UX1,5 DN
4n m 3,060 211 ,00 645,66

D

D

koeficientem množstvi

1,6-2+0,8
4-1,02'Přepoětené koefi cientem množství

Ved lejší rozpočtové nákladyVRN

VRN7

2 913,12

15 000,00

Provozní
sloupu lampy VO

siranal3z20

15

9,080

11,670
20,750



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rybník Babylon - protipovodňová opatření
Obiekt:

SO 04 - Oprava bezpeěnostního přelivu

KSO:
Místo: Babylon u Domažlic

Zadavatel:
Obec Babylon

zhotovitel:
LS stavby s, r,o. ; Palacké ho 7 64, 340 22 Nýrsko ; lČ: 64834042

Proiektant:
lng. Jiří Tágl

Zpracovatel:
Jitka Heřmanová

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

lč:
DlČ:

lč:
DlČ:

ló:
DlČ:

lč:
DlČ:

12.07.2021

00572551

64834042
cz64834042

Cena bez DPH 532849,24

DPH základní
snížená

základ daně
532849,24

0,00

sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
11í 898,34

0,00

Cena s DPH v czK 644747,58

Projektant Zpracovatel

Datum a oodpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE čleruĚruí souPlsU PRAGí
Stavba:

Rybník Babylon - protipovodňová opatření
Obiekt:

SO 04 - Oprava bezpečnostního přelivu

Místo: Babylon u Domažlic

Datum a podpis:

Datum: 12.07.2021

Razítko

sirana ,l4 z 20



Zadavatel:
zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

Obec Babylon
LS stavby s. r.o. ; Palacké ho 7 64, 340 22 Nýrsko ; lČ: 648340!2

lng. JiříTágl
Jitka Heřmanová

Cena celkem [CZK]

532849,24

527 009,24

62 474,70
1 - Zemní práce

66 063,932 - Zakládání

3 - Svislé a kompletní konstrukce 129 899,07

87 298,724 - vodorovné konstrukce

5 - Komunikace pozemní 26 963,05

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 3 481,55

8 - Trubní vedení 99 210,53

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 15 297,61

997 - Přesun sutě 19 021,68

998 - Přesun hmot 17 298,40

M - Práce a dodávky M 5 840,00

23-M - Montáže potrubí 5 840,00

souPls PRACí
Stavba:

Rybník Babylon - protipovodňová opatření
Obiekt:

SO 04 - Oprava bezpečnostního přelivu

Místo:

Zadavatel:
zhotovitel:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

12.07.2021

lng. Jiří Tágl
Jitka HeřmanoVá

D

D

HSV

1

Babylon u Domažlic

Obec Babylon
LS stavby s.r.o,; Palackého 764, 340 22 Nýrsko; lČ: 64834042

Práce a dodávky HSV

Zemní

*0,5+(5,259+2,1 -0,4+2,2-0,6-0,4+1 
,7

"2,2-0,55
2,2- 1,2,0,4+(5,259+2,17811,1 5-0,4+1,7-2,2- 1,45

8,777-2,115,0,2
3,2,(5,259+2,178y1,1 5+1 -1,6t0,25+1,267,2,2,0,4

8,777"2,115*0,85g

-2,2-0,55

2,2* 1,2, o,4+(5,259+2,17 8), 1,1 5-0,4+1,7*2,2- 1,45

532849,24

527 009,24

62 474,7o

20 187,68

11

33,63

7,272

9,900
3,713

28,883
15,927

MJ Množství J.cena ICZKI Cena ce|kem [CZK]

Náklady soupisu ce!kem

1 K ,l 131051 13
Ro-Žé6iáňi cllažeb z lomového kamene kladených na MC
rnrcnárnrrlnÁ ít/lí]

m2 ,l2,25c 364,84 4 469,29

2 K 113107322
OdŠtranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm
círniná nl r,ln 6O m2

m2 20,1 08 61,B9 1244,48

3 K 113107342
Fdstranění podkladu živičného tl ,l00 mm strojně pl do 50
m)

m2 20,10B 72,43 1 456,42

4 K 11900,1421
DoČásné zajiŠtění kabelů a kabelouých tratí ze 3 volně
lnžanr?nh kahalů

m ,l0,000 238,30 2 383,00

5 K 121151103
Séimuií ornjce Ňóhy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm
slroině

m2 1,14,892 50,42 5 792,85

6 K 124253100
VykópáV-y pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti l

skttninv 3 obiem do 'l00 m3 stroině
m3 ,l ,18,B00 169,93

7 K ,l24253119 fluter x vyropávkám pro koryta vodotečí v hornině třídy
tÁiitAln^efi l ckr rninv 1l v tekor rcí vodě nři LTM

m3 ,l 18,800 3 995,24

8 K 162651,112
Vodorovn6 přém]ďění do 5000 m Wkopku/sypaniny z
hnrninrr lřírlrr íÁiitelnnqti l skrrninv 'l až 3

m3 65,695 s7,24 6 388,18

171201231

178ř0,8-0,5+
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Projektant:

zpracovatel:

) 1,,

4"4,57



Popis

115-0,2
3,2-(5,259+2,17 8)-1,1 5+1 -1,6-0,25+1,267-2,2-0,4

8,777-2,115-0,858
součet

Množství J.cena [CZK] cena celkem

3,713
28,883
15,927
65,695

koeficientem množství

2,2-0,8-0,5+(5,259+2, 1 78r0,8"0,5+3,468-0,6-0,4+
-2,2-0,55

2,2-1,2-0,4+(5,259+2,178)-1,1 5'0,4+1,7'2,2, 1,45
8,777*2,115,0,2
3,2-(5,259+2,17 8)"1, 1 5+1 -1,6*0,25+ 1,267*2,2-0,4
8,777,2,115-0,858
součet

137

65,695

7,272

9,900
3,713

28,883
15,927

,l7125120,|

Typ

54,1 08 1,179,01

182151111 70,11

,l858031 
1 1 ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5 4,14

274326241

174151101

1 81351 1 03

,l8141,1,121

20,3,3-1,8

(2,2-0,8,0,5+(5,259+2, 1 78r0,8-0,5+3,468*0,6*0,4+2,2-0,6-0,4+,l,
7,2,2-0,55)
- (2,2- 1,2" 0,4+ (5,25 9 +2, 1 78r 1, 1 5-0, 4 + 1,7, 2,2" 1,4 5)

-8,777-2,115-0,2
-(3,2- (5,259+2,17811, 1 5+í -1,6-0,25+1,267,2,2, 0,4)
-8,777-2,115*0,858
Součet

10-3+2-2+1-6

00572474 osiyo směs travní krajinná-svahová
40-0,03 koeíicientem množství

zakládání
pasy ze pro

,4356021 Bednění pasů ploch
((2,2+0,5r0,8+(5,259+2,17 8+0,

1,7,2,2"0,55
Bednění zák

-7,272

-9,900
-3,713

-28,883
-15,927
53,1 05

6,000

6,000

36,912

13,66

21 K 274356022 ]Bednění základo\^ých pasů ploch rovinných odstranění m2 36,9,12 96,39 3 557,95

22 K 274366006 lvýztuž základorných pasů z betonářské oceli ,10 505 t 0,364 39 ,l57,29 14 253,25
1 78)-0,8-+(3,468+2,2)" 0,6)- 2-7,9- 0,00 1 0,347

27532613,|

'2+

25 K 275356022 Bednění základových patek ploch rovinných odstranění m2 3,080 96,39 296,88

26 K 275362021 Výztuž základouých patek svařovanými sítěmi Kari t 0,093 38 645,45 3 594,03
1,7-2,2-3-7 ,9,0,001
0,089-1,05'Přepočtené koeíicientem množství

0,089
0,093

321321116

2,2- 1,2- 0,4+(5,259+2,17 8)- 1,1 5- 0,4
"kašna" (1*2+2,2-0,6ř1,45-0,3
Součet

4,477
1,566

K 321 351 01 0
(2,2+0,4|- 1,2- 2+(5,259+2,17 8+0,4)* 1,1 5"2
"kašna"((1 ,7+1)-2 +2,2+1 ,6\- 1 ,45
Součet

321352010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění

32,136821,|

(2,2*1,2+(5,259+2,17 8)' 1,1 5)-2-7,
"kašna"(1 -2+2,2)t1,45-2'7,9' 0,001
součet

24,265
1 3,340

0,177
0,096
0,273

7,500

354,35

38 79B,B7

W 0.273-1.05'PřeDočiené koeíicientem množství 0,287

l l lňiJ".ňiňř-*" Im | 7,500| 3328,01| ____,__|

D4
5,3+2,2

vodorovné konstrukce 87 298,72

W 8,777,2,115,0,2 3,713
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12 K
Rozprostřenl ornice tl vrstvy do z00 mm pl 0o cuu mz v
.^t,iňá ňÁh^ rrA crlnhr r rln 'l ,^ c+r^iná m2 40,00( 50,9€ 2 039,6c

4l

13 K zalozeni luenino travniku vysevem plocny do 1uuu mz v
rnvině a ve sv:htt do 1:5

m2 40,00( 27,4( 1 096,0c

14 M s 102,0a 122,40

,l5 K 181951111
Uprava pláně V hornině třídy těžitelnosti l, skupiny 1 až 3
ho7 7hl llnňní qlr^ině m2 B1,9€

16 K l8195,1112
Uprava láně v hornině třidy těžitelnosti l, skupiny 1 až 3 se

m2 2,1,7(

17 K
SVahoVání v zářezecn V horniné tridy těžnelnosti l, sKuplny
4 ó;2 élř^i^á m2 2,28c 159,8a

18 K m2 4c 165,6(



1 15-4,44,0,001
0,082,1,05 koeíicientem množství

+2,178\+1,267,2

Pohoz z kamene záhozového hmotnosti do 200 kg z terénu

3,468-,l,5

:: - 1::E1l1a1

3,2- (5,259+2,17 8)+ 1- 1,6+1,267- 2,2

D t komunikace 26
37K 564861 1 1 1 Podklad ze štěrkodňě SD tl 200 mm m2 20,108 2,11,36 4 250,03

41 K 5964123,12
klaoenl 0lazDy z vegetacnlcn uarnlc pozemnlcn
k^mr tniká^í ll 1 nn mm rln 1oo m2 m2 34,000 277,66 9 440,44

"obetonVáni polí ubi" 8,7 7 
- 4,23

1039181 1 Bouráni stávajícího potrubí z betonu DN přes 200 do 400

8,12422121

trouba betonová hrdlová DN 500

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

34 K 457315812

,l 418,07

47 610,38

13131131
a osazovanl 3 481

8,77 7- (2,1 1 5- 0,858-0,25' 0,25'3,1 4-2')

51 K 919731122
Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl
dn 1on mm m 8,80c 41,89 368,63

52 K 919732211
styčná spára napojeni nového živičného povrchu na
stávaiící za teDla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním m 8,BOc 98,81 869,53

53 K 931 9941 1 1 Těsnění styčné spáry u prefa dílců bobtnajícím profilem m 5,60c 329,03 1 842,57
/.2+2

54 K 934956127 Hradítka z dubového dřeva tl 100 mm m2 0,72c 2922,5E 2104,24

ÉE K 966045,111
Bourání konstrukcl LTM zd|Va z betonu prosténo
nenrnkláílánéhn §trnině m3 3,52c ,l0 112,64

ostatní konstrukce a bourání 15 297,61

W
h

W

1 5,600

3,520

1,555
7,744

2 B72,91

1,2-0,6

" b elonov é zdi" 2,2" 2' 0,4' 2

"stáVající šachta"(1,4+2,2)-2-2-0,3-0,36
" betonové zdi"2,2" 2' 0,4- 2- 2,2

(skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01

za uložení stavebního odpadu na
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do

skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu

3 414,64

"stáVajicí šachla"(1,4+2,2)-2'2-0,3-0,36
"betonové zdi"2,2* 2' 0,4' 2' 2,2
4,4* 4,57* (0,29+0,22)+3,5'3,5-0,586
"stáVající potrubí"6-(0,32+0, 1 706)
Součet

1,555
7,744

17,434
2,944

29,677

K 997321519
Příplatek ZKD 1 km Vodorovné dopravy suti a Vybouraných
hmóí nn ql lahl l

t ,l 18,708 25,47 3 023,49

"stávající šachta"(1,4+2,2)"2-2-0,3"0,36
"betonové zdi"2,2- 2- 0,4- 2' 2,2
4,4, 4,57, (0,29+0,22)+3,5-3,5-0,586
"stáVající potrubí"6'(0,32+0, 1 706)
Součet

1,555
7,744

17,434
2,944

29,677
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4 496,96
29,677-4 množstvi

-0,36

"betonoVé zdi"2,2* 2' 0,4- 2- 2,2
4,4- 4,57 - (0,29+0,22)+3,5'3,5-0,586
"stávající potrubí"6-(0,32+0, 1 706)
Součet

1,555
7,744

17,434
2,944

29,677

Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot

57 K ]9701 3873 t ,l3,010 253,0( 3 291,5:

58 K ]970 1 3875 t 4,42l 505,0( 2 234,12

4,4.57-0,22 4,

Ao K )973215,11
ýodorovná doprava suti a vybouraniícn nmot po sucnu 0o ,l

t 29,67i ,l ,l5,0(



MJ Množství J.cena [CZK] cena celkem

Přesun hmot pro úpraw vodních tokůa
D 998

DM

přesun hmot

Práce a dodávky M 5 840,00
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KRYCÍ L|ST SOUPISU PRACÍ
Stavba

Rr:- . 3a:_, :^ - protipovodňová opatření
Ob 

=.:!'R\ . Vedlejšía otatnírozpočtové náklady

Babylon u Domažlic

C:ec Baby|on

zlotovitel:
LS stavby s.r.o.; Palackého 764,340 22 Nýrsko; lČ: 64834042

Proiektant:
lng. JiříTágl

Zpracovatel:
Jitka Heřmanová

Poznámka:

CQ-CZ:
Datum:

ló:
DlČ:

lč:
DlČ:

lč:
DlČ:

lč:
DlČ:

12.07.2021

00572551

64834042
cz64834042

Cena bez DPH 158 500,00

DPH základní
snížená

základ daně
158 500,00

0,00

sazba daně
21 ,00o/o

15,00%

Výše daně
33 285,00

0,00

Cena s DPH v czK 19í 785,00

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko
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Datum a podpis:

12.07,2021

Razítko

REKAPITULACE čleruĚruí soUPlsU PRAGí

Rybník Babylon - protipovodňová opatření

VRN - Vedlejší a otatní rozpočtové náklady

Babylon u Domažlic

Stavba:

Obiekt:

Místo:



Zadavatel:
zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Obec Babylon
LS stavby s.r.o.; Palackého 764,340 22 Nýrsko: lČ 64834042

Projektant:

Zpracovatel: PozEMNí n lruŽrnÝ
§ stavby sro _ Palackého 7ó

lsstavby@l§stavby.cz 
- t(

'lcó cuu,uu

158 500,00

VRNí - Průzkumné, geodetické a projektové práce 22 500,00

VRN3 - Zařízení staveniště 37 000,00

VRN4 - lnženýrská činnost 99 000,00

souPls PRACí
Stavba:

Rybník Babylon - protipovodňová opatření
Obiekt:

VRN - Vedlejší a otatní rozpoětové náklady

Místo:

Zadavatel:
zhotovitel:

Babylon u Domažlic

Obec Babylon
LS stavby s. r. o, ; Palacké ho 7 64, 340 22 Nýrsko : lČ: 64834042

12.07.2021

lng. Jiří Tágl
Jitka Heřmanová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 158 500,00

,158 500,00

22 500,00

Vedlejší rozpoětové nákladyo VRN

D VRN,I

D VRN3 Zařízení staveniště 37
2 K 030001 000 zařízení staveniště kpI 1,000 32 000,00 32 000,0c
4 K 034503000 lnformační tabule na staveništi kpI 1,000 5 000,00 5 000,0c

D VRN4 činnost 99
5 K 041 002000 ClNNOST HYDROGEOLOGA kpI 1,000 30 000,00 30 000,00

7 K 045203000
kompletacni clnnost - zx vypracovanl 0okumentace
skutečného provedení stavby, 2x geometrický plán, 2x
déó.letinké zaměření rlnknnčené stavhv atd

kpI ,1,000 69 000,00 69 000,00
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Datum:

Projektant:

Zpracovatel:


