SMI OUVA O DÍ LO
uzavřená dle § 2586 zákona č , 89/ 2012 Sb,, obč anské hozákoní ku, na základě výsledku ří zení o zadání
veřejné zakázky podle zákon a č , 13412016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějš í ch
předpisů

l,

§mluvní stranv

1,1

Ojiednatel:

Obec Babylon
se

sí dlem: Babylon 27,344 01 Domaž lice

lČ :

00572551

zastoupená:

Pavlem Bambáskem, starostou obce

Bankovní spojení : Č eská spořitelna, a,s.
č , ú č tu:

07620B2399/ 0800

telefon:

379793275

email:

iní o@babylon-obec,cz

1,2

Zhotovitel:

COLAS CZ, a.s.
se

sí dlem:

lč :

261 77 005

DlČ :

cz26177005

zastoupena:
bankovní spojení :

ú č tu

č í slo
tel.:

email:

zapsaná v obchodní m rejstřiku vedeným Městským soudem v Praze, oddí l B vlož ka 6556

,1,3

Při ří zeni stavební zakázky (realizaci dí la), zejmé na projednávání a potvrzování technické ho
řeš ení , projednávání a potvrzováni změn dí la, předkládání a projednávání dodatků na základě
změn dí la, potvrzování postupu prací , potvrzováni soupisů provedených prací a zjiš t'ovací ch
protokolů , potvrzování zápisů o předání a převzetí dí la nebo jeho č ástí , jsou zmocněni jednat:

-

za zhotovitele:

za Objednatele:
starosta Pavel Bambásek

- ve věcech smluvní ch (tel:.724

857 661)

stavební dozor
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ll.
2.1

2.2

Předmět smlouvy
předmětem té to smlouvy 1e závazek Zhotovitele řádně, bezvadně a s veŠ kerouodbornou Pé Č Í
-ve
sjednané m rozsahu a kvalitě stavební dí lo specifikované touto
prové st pro Objednateló
smlouvou a její nii pří lohami (dál'e jen ,,Dí lo") azávazekObjednatele provedené DÍ lo od Zhotovitele
při splnění vš óch podmí nek převzí t a zaplatit za něj smluvenou cenu dle podmí nek té to smlouvY.

Zhotovitel prohlaš uje, ž e splnil zadáuaci podmí nky
a zadáv ací doku mentace veřejné zakázky,

lll,

specifikace Dila

3,1

Zhotovitel se zavazuje k provedení Dí la:

a

akceptuje vŠ echny podmí nky výzvY

,,Obnova mí stní komunikace č , 1 v obci Babylon"
spolufinancované ho z prostředků poskytnutých Ministerstvem pro mí stní rozvoj z dotaČ ní ho titulu
podpora obnovy a rozvoje venkova 2021, podle platných technických norem. pro výstavbu, dle
projektové dokú mentace, zpracované lng, Jaroslavem Rojtem, autorizovaným inŽenýrem Pro

dopravní stavby,
dokumentace"),
3,2

č xntr 0200225,

která tvoří pří lohu té to smlouvy (dále jen ,,Projektová

Souč ástí předmětu Dí la je dále provedení , dodání a zajiš tění vš ech č innosti, pracÍ , sluŽeb, věcí
a dodávek nutných k realizaci Dí la, a to zejmé na:
ú plné a bezvadné provedení vš ech č inností a praci vč etně dodávek potřebných materiálŮ,
provedení vš ech óinností souvisejí cí ch s dodávkou prací , jejichž realizace je Pro řádné

-

_
-

provedeni Dí la nezbytná

zajiš tění veš kerých nezbytných prů zkumů nutných pro řádné provedeni a dokonČ ení DÍ la
zří zení , odstranění a zajiš tění zaří zeni staveniš tě

zajiš tění a provedení vš ech opatření organizač ní ho a technické ho charakteru k řádné mu
provedení Dí la
ú č astna pravidelných kontrolní ch dnech stavby

veš keré práce a dodávky souvisejí cí s bezpeč nostní mi opatření mi na ochranu osob, majetku
a ž ivotní ho prostředí
likvidace, odvoz a ulož ení anorganických i organických odpadů na skládku č i komPost vČ etně
poplatku za uskladnění v souladu s ustanovení mi zákona č , 185/ 2001 Sb,, o odPadech a o
změně některých dalš ich zákonu, v platné m znění
uvedení vš ech povrchů dotč ených Dí lem do pů vodní ho stavu
projednání a zajiš tění pří padné ho zvláš tní ho už í váni komunikací a veřejných ploch Č i - zábor
verÓ;né no prostranství vč etně ú hrady poplatků a nájemné ho s tí m spojených
provedení přejí mky Dí la
jiných právnich
zajiš tění vš ech nezbytných zkouš ek, atestu a revizí podle Č SNa pří padných
prokázáno
bude
předání
kterými
Dí la,
ne'bo technických předpisů platných v době provádění a
dosaž ení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů Dí la

dodání prů vodní technické dokumentace, zajiš tění poří zení a dodání prohláŠ enío shodě,
zkuš ební ch protokolů , revizní ch zpráu, atestů materiálů , návodů k zaří zení m, záruč ní ch listu
a dokladů dle platných právnich předpisů ,

zpracování dokumentace skuteč né ho provedení Dí la v listinné podobě vč etně geodetické ho
zaměření skuteč né hostavu provedení Dí la po jeho dokonč eni v listinné podobě v poČ tu 3 ks
a v datové podobě na datové ttt nosič i v poč tu 3 ks,
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3,3

koneč ný finální ú klid,

sPEclFlKACE MATER| ÁLŮ
Použ ité materiály jsou stanoveny v projektové dokumentaci a v nabí dkové m rozpoč tu Zhotovitele,
Pokud by se ukázala potřeba už í t materiálů jiných, budou podmí nky jejich uplatnění projednány
samostatně v rámci pí semných dodatků zpracovaných k té to smlouvě. Bez předchozí ho
pí semné ho souhlasu Objednatele nesmí být použ ity jiné materiály, technologie č i změny proti
schválené mu nabí dkové mu rozpoč tu, Vš echny materiály a výrobky použ ité na stavbě, musí mí t
vlastnostidle § 156, zák, č , 183/ 2006 Sb,, v platné m znění ,

lV.

Změny Dí la

4.1

Dojde-li při realizaci Dí la k změnám, z dů vodu, ž e Objednatel bude pož adovat provedení jiných
dodávek a prací než těch, kteró jsou uvedeny v projektové dokumentaci, nebo Objednatel bude
pož adovat jinou kvalitu dodávek a prací , než je uvedena v projektové dokumentaci je Zhotovitel

povinen ocenit dotč ené práce podle jednotkových cen použ itých pro návrh ceny Dí la, Pokud
v nich práce a dodávky tvoří cí ví cepráce nebudou obsaž eny, Zhotovitel tyto ocení podle jí m
navrhovaných cen a předlož í tento soupis Objednateli k odsouhlasení , Teprve po odsouhlasení
Objednatelem má Zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich ú hradu, Pokud tak
Zhotovitel neuč iní ,má se za to, dodávky a práce jí m realizované byly v předmětu Dí la a v jeho
ceně zahrnuty,
4,2

Zhotovitel je oprávněn prové st Dí lo i s pomocí třetí ch osob, pí semně dopředu odsouhlasených

Objednatelem. V takové m pří padě nese odpovědnost za splnění smlouvy a odpoví dá za uady
Dí la, jako by je prováděl on sám. Za vlastní kapacity se považ ují zaměstnanci v pracovní m
poměru k osobě Zhotovitele nebo k osobě Zhotovitelem ovládané nebo k osobě Zhotovitele
ovládají cí , Pokud bude tato podmí nka poruš ena je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní
pokutu ve výš i 150Ázceny Dí la, Zhotovitel nesmí předmět zakázky předat jiné mu subjektu jako
celek, a to pod pokutou ve výš i 25 0Á z ceny Dí la,
Doba plnění
Zhotovitel se zavazuje prové st Dí lo v termí nech:

doba předání a převzetí

staveniš tě:

303.2021

zahájení Dí la: 30,9,2021
provedení Dí la: 31 .5.2022
vyklizení staveniš tě: souč asně s provedení m Dí la

Provedení m Dí la se rozumí jeho dokonč ení bez vad a nedodělků
Objednateli dle č l. X té to smlouvy vč etně vyklizení staveniš tě,

a

protokolární předání

Smluvní strany se dohodly na tom, ž e se termí ny uvedené vodstavci 5,1, prodluž ují o dobu, po
kterou klimatické podmí nky neumož ní provádění Dí la, 0 kaž dé m dni, o který se doba provádění
Dí la prodluž uje, musí být uč iněn zápis ve stavební m dení ku s uvedení m skuteč ností , které
prodlouž ení doby k provedení Dí la odů vodňují ,

Vl.
6.1

Mí sto realiTace zaKázky
Realizace předmětu zakázky probí há na pozemcí ch vyznač ených v Projektové dokumentaci
(dále jen ,,dotč ené pozemky"), Dotč ené pozemky jsou ve vlastnictví Objednatele.

6,2

Za dodrž ování podmí nek stanovených v povolení k už í váníveřejných ploch odpoví dá Zhotovitel,
který bude hradit pří padrré š kody vzniklé při tomto už í vání ,
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6,3

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

6,4

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

Vll,

Cena Dí la

7.1

Za zhotovení Dí la je ú č astnikydohodnuta smluvní cena dle zákona č , 526/ 1990 Sb,, o cenách
ve výš i:

Cena bez DPH

1 590 000,00

333 900,00 Kč

DPH
Cena vč etně DPH

Kč

1 923 900,00

Kč

DPH bude přepoč tena v pří padě změny sazby podle platných předpisů .
7,2

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

Zhotovitel prohlaš uje, ž e cena obsahuje veš keré náklady (mimo vlastní Dí lo i např, náklady
na zří zení , provoz, ú drž bua vyklizení staveniš tě, náklady na zří zeni staveniš tní ch pří pojek,
náklady na energie a vodu po dobu výstavby, náklady na vytyč ovací práce spojené s výstavbou,
náklady na dopravu nářadí , montáž ní ho materiálu, veš kerých stavební ch hmot a dí lů ,materiálů
a výrobků , náklady na skladování materiálu, náklady souvisejí cí s kompletací Dí la apod.) a zisk
Zhotovitele, nutné k řádné realizaci Dí la v rozsahu sjednané m touto smlouvou sjednaná cena je
ú plná,
7.3

Objednatel je není plátce DPH ve smyslu zákona o č . 235/ 2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,

Vlll,

Platební podmí nky

8,1

Objednatel zaplatí dohodnutou cenu Dí la na základě faktury

-

daňové ho dokladu (dále jen

,,faktura"),

8,2

Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu teprve poté ,

a.

kdy dokonč ené Dí lo předá Objednateli v souladu s č l. X té to smlouvy a v pří padě, ž e
Objednatel převezme Dí lo, které bude v okamž iku předání vykazovat ojedinělé drobné
vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání už í vání nebo
podstatně neomezují už í váníDí la, teprve po odstranění těchto vad a nedodělků , pí semně
potvrzené m ze strany Objednatele,

b,

a Objednatel pí semně schválí Zhotovitelem předlož ený zjiš t'ovací protokol, ktený bude
obsahovat soupisu skuteč ně provedených prací

se k

a jejich

cen. 0bjednatel je povinen vyjádřit

zjiš t'ovací mu protokolu, který mu bude předlož en Zhotovitelem nejpozději do

5 pracovní ch dnů od data jeho doruč ení ,
8.3

Kaž dá faktura musí mí t nálež itosti daňové ho dokladu dle zákona č ,23512004 Sb., o DPH, ve
znění pozdějš í chpředpisů , (dále jen ,,faktura"), Daňové doklady musí obsahovat rekapitulaci
fakturovaných č ástek, Pří lohou faktury musí být Objednatelem odsouhlasený dí lč ízjiš t'ovací
protokol.

8,4

Splatnost dí lč í chfaktur je 30 kalendářní ch dnů od data doruč ení .
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B.5

Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množ ství nebo druhu provedených
prací a dodávek, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, u kterých nedoš lo k rozporu,
pokud bude faktura - daňový doklad Zhotovitele obsahovat i ty práce, které nebyly Objednatelem

nebo jeho zástupcem ve věcech technických odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn fakturu
odmí tnout a pož adovat opravu fakturované č ástky, Zhotovitel není oprávněn na takto odmí tnutou
fakturu zahrnují cí neodsouhlasené práce a dodávky uplatňovat ž ádné majetkové sankce,
8,6

Objednatel mů ž evrátit fakturu v pří padě, kdy faktura vykazuje formální nedostatky nebo
nevzniklo právo na vystavení faktury na pří sluš nou č ástku, Zhotovitel není oprávněn na takto
odmí tnutou fakturu uplatňovat ž ádné majetkové sankce,

8,7

V pří padě, ž e Objednateli vznikne z ujednání dle té to smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo
jinou majetkovou sankci vů č iZhotoviteli, je Objednatel oprávněn započ í st tuto č ástku na č ástku
fakturovanou Objednateli Zhotovitelem

lX.
9,,|

Způ sob provádění Dí lg
Zhotovitel provede práce kvalitně, vč as a v souladu s platnými zákony Č R, s pří sluš nými Č SN,
předpisy o bezpeč nosti práce a pož ární ochraně, vydaným stavební m povolení m a ostatní mi
rozhodnutí mi správní ch orgánů ,

9,2

Zhotovitelenr dodaný materiál bude odpoví dat technologickým podmí nkám a normám platným
v Č eská republice, Zhotovitel bude provádět stavebně montáž ní práce v kvalitě podle norem
a technologických předpisů platných v Ceské republice,

9,3
9,4

Zhotovitel odpoví dá dle platných předpisů za š kody způ sobené při realizaci Dí la nebo
v souvislosti s ní m, a to i vů č itřetí m osobám, ledaž e prokáž e, ž e š kodu nezavinil.
Zhotovitelje povinen v č asové mpředstihu 3 pracovní ch dnů vyzvat Objednatele ke kontrole prací ,
které budou v dalš í m postupu zakryty nebo se stanou nepří stupnými, Neuč iní -litak, je povinen
na ž ádost Objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepří stupnými, na svŮj
náklad,

9,5

Zhotovitel prohlaš uje, ž emá po dobu platnosti smlouvy o Dí lo sjednáno pojiš tění odpovědnosti
za š kodu způ sobenou v souvislosti s jeho č inností , Pojistná smlouva je sjednána u Generali

Č eská pojiš t'ovna a,s,, s limitem plnění 50 796 200,- Kč (pojiš tění v základní m rozsahu),
č , pojistné smlouvy 2963881251, Zhotovitel je povinen toto pojiš tění zachovat po celou dobu
trvání smluvní ho vztahu, Kopie platné pojistná smlouvy je nedí lnou souč ástí té to smlouvy o Dí lo
a bude předána Objednateli v elektronické podobě před podpisem té to smlouvy o Dí lo, Stejné
podmí nky je Zhotovitel povinen zajistit u svých subdodavatelů .

9.6

Zhotovitel je povinen bez zbyteč né hoodkladu na svů j náklad odstranit - a není -li to mož né , tak
finanč ně nahradit - š kodu, kterou způ sobí třetí m osobám z titulu ú myslu, opomenutí , nedbalosti
nebo neplnění m podmí nek vyplývají cí ch z právní ch předpisů , Č SN nebo jiných norem anebo

vyplývají cí chz tóto smlouvy.
9.7

Zhotovitel bude informovat 0bjednatele o stavu rozpracovanosti Dí la na kontrolnich dnech, které
bude organizovat vž dy minimálně 1x týdně v mí stě stavby, nebo po dohodě v jiné m termí nu,

9,8

objednatelje oprávněn kontrolovat provádění Dí la, Zjistí -li Objednatel, ž e Zhotovitel provádí Dí lo
v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dož adovat se toho, aby Zhotovitel
odstranilvady vzniklé vadným prováděnim a Dí lo prováděl řádným zpŮsobem, Jestliž e Zhotovitel
Dí la tak neuč iní ani v přiměřené lhů tě mu k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl
nepochybně k podstatné mu poruš ení smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy,
Vytýč ení veš kerých inž enýrských sí tí ,jejich zabezpeč eni po dobu realizace a jejich zpětné
předání správců m sí tí zápisem ve stavební m dení ku nebo jinou formou je povinen zajistit

9,9

zhotovitel,
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9.10
9,11

X,
10,1

Zhotovitelje povinen zajistit Dí lo proti krádež i.
Zhotovitel je povinen na výzvu Objednatele předlož it neprodleně
podrobný technologický postup provádění i dilč í chprací ,

-

nejpozději do

3 dnů

-

@
Dí lo je provedeno, je-li dokonč eno, předáno Zhotovitelem a převzato Objednatelem protokolem
o odevzdání a převzetí Dí la bez vad a nedodělků , K přejí mací mu ří zení předá Zhotovitel doklady

prokazují cí provedení Dí la v souladu
zakreslení m pří padných změn,

s

platnými předpisy

a

projektovou dokumentací se

10.2

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

10,3

Oznámí -li Zhotovitel Objednateli, ž e Dí lo je připraveno k předání a při přejimací m ří zení se zjistí ,
ž e Dí | o neni podle podmí nek SOD ukonč eno č i připraveno k odevzdání , je Zhotovitel povinen
uhradit Objednateli veš keré náklady s tí m vzniklé nebo smluvní pokutu ve výš i 1,000, - Kč ,
Objednatel si zvolí , který způ sob uplatní ,

10,4

Pří lohou protokolu o odevzdání a převzetí Dila bude soupis předávaných nebo již předaných
dokladů , který bude zejmé na obsahovat:

a)
b)
c)
d)

doklady a atesty o materiálech, prokazatelně použ itých při realizaci Dí la,
kompletní zápisy ve stavební m dení ku,
doklady o likvidaci stavební ho odpadu,

da| š í doklady dle zákona č , 183/ 2006 Sb,, v platné m znění a vyhl. č , 13211998 Sb,, v platné m
znění
Bez těchto dokladů nelze považ ovat Dí lo za dokonč ené a schopné předání ,

10.5

0bjednatel je oprávněn odmí tnout převzí t Dí | o i pro ojedinělé drobné vady a nedodělky, které
samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání už í váninebo podstatně neontezují už í vániDí la,
Převezme-li Objednatel Dí lo s těmito vadami, dohodnou se smluvní strany na lhů tách k jejich
odstranění ,

xl.
11,1

Stavební denjl
Zhotovitel je povinen vé st o prací ch, které provádí , stavební dení k dle § 157 odst,4 zákona
,183/ 2006
č,
Sb,, o ú zemní mplánování a stavební m řádu (stavební zákon), ve znění pozdějš í ch
předpisů a § 6 vyhl. č . 499/ 2006 Sb,, o dokumerrtaci staveb, do které ho je povinen zapisovat
vš echny skuteč nosti rozhodné pro plnění předmětné srnlouvy. Zejmé na je povinen zapisovat
ú daje o č asové mpostupu prací , jejich jakosti, zdů vodnění odchylek prováděných prací od
prováděcí projektové dokumentace a klimatických podmí nkách. Povinnost vé st stavební dení k
konč í dnem odstranění pří padných vad a nedodělků zjiš těných při předání a převzetí předmětu
dodávky,

11,2

Ve stavební m dení ku musí být mimo jiné uvedeno:
o

název, sí d| o, lČ , DlČ Zhotovitele,

o

název, sí dlo, lČ , DlČ Objednatele,

název, sí dlo, lč , Dlč zpracovatele prováděcí projektové dokumentace,
. seznam dokumentace akce, vč etně změn a doplňků ,
o

.seznam dokladů a ú řední ch opatření týkají cí ch se akce,
11,3

Veš keró listy stavební ho dení ku musí být oč í slovány,

Stránka 6 z 10

lt

11.4

Zápisy do stavební ho dení ku č itelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vž dy ten den, kdy byly
práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou z hlediska realizace Dí la významné . Mezi
jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná mí sta, Mimo stavbyvedoucí ho mů ž e
do stavební ho dení ku provádět záznamy pouze objednatel, jí m pověřený zástupce, zpracovatel
projektové dokumentace nebo pří sluš né orgány státní správy.

11,5

11.6

Xll.

12J

12,2

Nesouhlasí -li stavbyvedoucí se zápisem, který uč inil Objednatel nebo jí m pověřený zástupce,
pří padně zpracovatel projektové dokumentace do stavební ho dení ku, musí k tomuto zápisu
připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovní ch dnů , jinak se má za to, ž e s uvedeným
zápisem souhlasí , přič emž pracovní mi dny se rozumí pondělí až pátek.
Stavební dení k musi být stále pří stupný na stavbě

Vady Dí la
Dí lo má vady, jestliž e provedení Dí la neodpoví dá vlastnostem, které stanoví technické normy,
právní předpisy a tato smlouva, popř, Dí lo nemá vlastnosti obvyklé , Zhotovitel odpoví dá zavady,
jež ná Dí lo v době jeho předání ,
Dále Zhotovitel odpoví dá zauady Dí la, na něž se vztahuje záruka za jakost, a to v rozsahu ní ž e

uvedené záruky,

Xlll.

Záruka

13.1

Zhotovitel poskytuje na provedení Dí la záruku ,Záruč ni lhů ta poč í náběž et dnem oboustranné ho
podpisu protokolu o ú spěš nóm odevzdání a převzeti dokonč ené hoDí la Objednatelem a trvá 60

měsí ců , mimo dodávek materiálu, strojů azařizeni, u kterých stanovuje výrobce kratš í záruč ní
lhů tu, min, vš ak 24 měsí ců , Zhotovitelse zavazuje předat Objednateliseznam polož ek, u kterých
je výrobcem stanovena kratš í záruč ní lhů ta dle předchozí věty s uvedení m její dé lky, Záruč ní
lhů ta poč í náběž et dnem odstranění poslední vady a nedodělku, vyplývají cí ho z protokolu
o předání a převzetí Dí la,

13,2

V pří padě zjiš tění vady nebo nedodělku Dí la v záruč ní době má Objednatel právo pož adovat
odstranění vad a nedodělků a Zhotovitel má povinnost je bezplatně odstranit v termí nu
stanovené m Objednatelem, nejpozději do 10 dní od oznámení vady, nedohodnou-li se strany
jinak, Po odstranění vady nebo nedodělku je Zhotovitel povinen provedenou opravu pí semně
předat a Objednatel má povinnost potvrdit převzetí ,

13,3

Reklamaci lze uplatnit nejpozdějido poslední ho dne záruč ní lhů ty,přič emž i reklamace odeslaná
Objednatelem v poslední den záruč ní lhů ty se považ uje za vč as uplatněnou,

13,4

Zhotovitel na ž ádost Objednatele odstraní reklamovanou závadu i v pří padě, ž e jí m nebude
uznána s tí m, ž e prokáž e-li reklamaci za neoprávněnou, uhradí Objednatel náklady spojené
s odstranění m vady vč etně nákladů Zhotovitele na prokázání neoprávněnosti reklamace,

13.5

V pří padě prodlení Zhotovitele s odstranění m vad je Objednatel oprávněn zajistit odstraněni vad
sám č i prostřednictví m třetí osoby, a to na náklady Zhotovitele,

13,6

Oznámení vad musí být zasláno Zhotoviteli pí semně, doporuč eným dopisem nebo elektronicky
e-mailem bez zbyteč né hoodkladu po jejich zjiš tění . V oznámení vad musí být vada popsána,

13,7

Odstranění vady nemá vliv na nárok Objednatele na náhradu š kody od Zhotovitele, která byla
Objednateli způ sobena vadným plnění m Zhotovitele č i vznikem vady,
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14,1

zaiiš tění závazků
při nedodrž ení lhů ty pro dokonč ení a předání Dí la dle té to smlouvy se zavazuje Zhotovitel uhradit
Objednateli smluvní pokutu ve výš i 5 000,- Kč zakaž dýden prodlení , Pokuta bude vyú Č tována
v koneč né faktuře.

14,2

Smluvni strany se dohodly, ž e Objednatel zaplatí Zhotoviteli za prodlení s placení m ceny Dí la
smluvní ú rok z prodlení ve výš i 0,05 % z dluž né č ástky za kaž dý i započ atý kalendářní den
prodlení ,

14.3

za nedodrž ení dohodnuté ho koneč né ho termí nu odstranění vad a nedodělků dle č lánku 10.5 té to
smlouvy, zjiš těných při přejí mací m ří zení stavby se sjednává pokuta ve výš i 7 500,- Kč za kaž dou
vadu a kaž dý i započ atý kalendářní den prodlení s odstranění m těchto vad.
V pří padě prodlení Zhotovitele s odstranění m záruč ní ch vad je Zhotovitel povinen zaplatit
Objednateli smluvní pokutu ve výš i 3 000,- Kč zakaž dýden prodlení azakaž dou vadu, až do

14.4

doby jejich odstraněni, pří padně do doby ú hrady nákladů vyú č tovaných Objednatelem dle č l, 13,5
té to smlouvy.

14,5
14,6

Povinností zaplatit smluvní pokuty, jak jsou specifikovány v táto smlouvě, není dotč eno právo na
náhradu š kody, a to ani co do výš e, v ní ž pří padně náhrada š kody smluvní pokutu přesáhne,
Povinnost zaplatit smluvttí pokutu mů ž evzniknout i opakovaně, její celková výš e není omezena,
Zhotovitel bere na vědomí , ž e Objednatel má zájem na provedení Dí la dle té to smlouvy pouze
za situace, kdy cena Dí la bude z č ásti financována pomocí dotace, Z toho dŮvodu je ze strany
objednatele kladen mimořádný dů raz na vč asné předání Dí la. Pokud by následkem prodlení
Zhotovitele s předání m Dí la nastala kterákoliv zní ž euvedených skuteč nosti:
- Objednateli nebude vyplacena dotace nebo její č ást,
- Objednatel bude povinen vrátit dotaci nebo její č ást,
- Objednatel bude povinen prové st odvod za poruš ení rozpoč tové kázně,

uhradí Zhotovitel Objednateli vzniklou š kodu,

xv.

změna smlouvv

15,1

Tuto smlouvu lze měnit pouze pí semnými prů běž něč islovanými dodatky podepsanými oběma
smluvní mi stranami, Jiné zápisy, protokoly a podobně se za změnu smlouvy nepovaž ují ,

15.2

Nastanou-li u některé ze stran skuteč nosti brání cí řádné mu plnění té to smlouvy je povinna to
ihned bez zbyteč né hoodkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupcŮ oprávněných
k podpisu smlouvy,

XVl.

Odstoupení odsmlouvv

16.1

Zhotovitel iObjednatel mohou odstoupitod smlouvy, pokud postupují podle ustanovení §2001
až 2005 obč anské ho zákoní ku (z dů vodu hrubé ho neplnění smluvní ch záuazků druhou stranou),

16,2

Objednatel mů ž eodstoupit od smlouvy (z dů vodu hrubé ho neplnění smluvní ch záuazkŮ
Zhotovitelem) předevš í m pokud:

16,3

Zhotovitelprovádí Dí lo v prokazatelně niž š í mrrež pož adované mstandardu

-

_
-

Zhotovitel použ í vá přizhotovení Dí la materiály prokazatelně v kvalitě niž š ínež pož adované

Zhotovitel je v podstatné m prodlení se zhotovení m Dí la ve smluvní ch termí nech, za
podstatné prodlení se považ uje doba delš í než 30 kalendářní ch dnŮ
Zhotovitel nedbá pokynů Objednatele pro provádění Dí la ani přes upozornění
bylo-li rozhodnuto o ú padku Zhotovitele v insolvenč ní mří zení
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16,4

z dů vodu nepřidělení nebo podstatné ho zkrácení dotač ní chfinanč ní chprostředkŮ,

u prováděni Dí la v niž š ínež pož adované kvalitě a při použ í vání materiálŮ niž š ineŽ
pož adované kvality teprve poté , kdy na hrubé neplnění smluvní ch závazkŮ Zhotovitele
předem pí semně upozornil a poskytlodpoví dajicí lhů tu k nápravě

Zhotovitel mů ž eodstoupit od smlouvy (z dů vodu hrubé ho neplnění smluvní ch záuazkŮ
Objednatelem) předevš í m pokud
:

16,5
16.6

Objednatelje v prodlení s placení m podle té to smlouvy delš í m než 90 dnŮ, avŠ ak teprve poté ,
kdý na hrubé neplnění smluvní ch závazků Objednatele předem pí semně upozornil a poskytl
odpoví dají cí lhů tu k nápravě
Odstoupení m od smlouvy zanikají vš echna práva a povinnosti stran ze smlouvy, svýjimkou
nároku na náhradu š kody vzniklé poruš enim smlouvy a nároku na sjednané smluvní pokuty,

16,7

V pří padě odstoupení od smlouvy je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli také hodnotu dosud
provedených a nevyfakturovaných prací , pokud jsou tyto práce zároveň provedeny řádně,
v souladu s touto smlouvou a jsou Objednatelem využ itelné ve smyslu té to smlouvy,

16.8

Odstoupení od smlouvy je podmí něno pí semným vyrozumění m druhé strany, PrávnÍ ÚČ inky
odstoupení nastávají dnem, kdy bude pí semné odstoupení druhé straně doruč eno.

xvll.

závěreč náustanovení

17

Nedí lnou souč ástí té to smlouvy o dí lo jsou následují cí dokumenty:

.1

17,2

-

Projektová dokumentace dle č l, 3,1 té to smlouvy

V pří padě rozporu nebo nejednoznač nosti dokumentů té to smlouvy o dí lo je pořadi závaznosti
dokumentů následují cí :

-

17,3

Nabí dkový rozpoč et zhotovitele

smlouva o dí lo
Dokumenty uvedené v pořadí dle odstavce 17.1,

sije vědom,ž e je ve smyslu zákonač ,32012001Sb,, o finanč ní kontrole ve veřejné
správě, poví nen spolupů sobit při výkonu finanč ní kontroly. Zhotovitel se ve spolupráci
s Objednatelem zavazuje poskytnout kontrolní m orgánů m jaké koliv dokumenty vztahují cí se
Zhotovitel

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

a na pozemky souvisejí cí s projektem nebo jeho realizací , Zhotovitel se zavazuje poskytnout na
výzvu své daňové ú č etnictvínebo daňovou evidenci k nahlé dnutí v rozsahu, který souvisí
s projektem, Svým podpisem smluvní strany uznávají , ž e vš echny podmí nky té to smlouvy č etly
v plné m rozsahu, jsou s nimi srozuměny a schvalujije,

17,4
17,5

Zhotovitel tí mto výslovně prohlaš u je, ž e přebí rá nebezpeč í změny okolností dle ustanovení
§ 2620 odst, 2 a § 1765 odst, 2 zákona č ,8912012 Sb,, obč anský zákoní k.

Smluvní strany berou na vědomí , ž e v souladu s ustanovení m zákona č . 134/ 2016 Sb,,
o zadávání veřejných zakázkách, technický dozor nesmí provádět Zhotovitel ani osoba sní m
propojená,

17,6

Objednatel si vyhrazuje právo posunout nebo odlož it termí n zahájení realizace Dí la nebo
provádět změny harmonogramu s ohledem a v závislosti na disponibilní ch prostředcí ch pro
iinancováni Dí la, Objednatel je oprávněn z dů vodu nedostatku finanč ní ch prostředkŮ zmenŠ it
rozsah Dí la, č i Dí lo přeruš it nebo zcela ukonč it před jeho dokonč ení m,V pří padě, ž e Objednatel
bude nucen z dů vodu nedostatku finanč ní chprostředků tato práva použ í t,nenálež i Zhotoviteli

vů č iObjednateli ž ádné finanč ní ani jiné nároky plynoucí ze zmenš ení Dí la, jeho posunutÍ ,
přeruš ení nebo předč asné ho ukonč ení ,
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17,7

Smluvní strany výslovně souhlasí s tí m, aby tato smlouva byla bez jaké hokoliv omezení , vČ etně
vš ech pří padných osobní ch ú dajů ve smlouvě uvedených, zveřejněna na oficiální ch webových
stránkách obce Baby| on a to vč etně vš ech pří padných pří loh a dodatkŮ. Smluvni strany
prohlaš ují , ž e skuteč nosti uvedené v té to smlouvě nepovaž ují za obchodni tajemství ve smyslu
jejich už ití azveřejnění bez stanovení jakýchkoli
§ so+ oueanské ho zákoní ku a udělují svolení k
dalš í ch podmí nek.

17,8

Tato smlouva byla schválena dle § 41, odst, 1zákona12812000

Sb. o obcí ch, Zastupitelstvem

obce Babylon dne 25,08,2021, č í slousnesení Bt2021 nadpolovič ní větš inou hlasŮ

Č lenŮ

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

17,g

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

17,10

Tato smlouva se vyhotovuje ve č tyřech výtiscich, z nichž dva obdrž í Objednatel a dva Zhotovitel,

V Babylonu dne 1, 9,2021

V Babylonu dne 1. 9.2021

za Objednatele:

za zhotovitele

:

pavel Bambásek
starosta obce

Stránka

10z10

I

REKAPI TULACE STAVBY
2020_21
Kód:

Stavba:

oBNoVA MisTNi KoMUNlKAcE č .t v ogct BABYLoN
CC-CZ:

KSO:

Mí sto:

Datum:

Baby| on

11,08.2021

lč :

Zadavatel:

Dlč :

Obec Babylon

lČ :
DlČ :
lČ :

Uchazeč :

COLAS CZ, a.s.
Projektant:

261 77 005

CZ26177005
12285447

DlČ :

lč :

Zpracovatel:

Dlč :
Poznámka:

Soupis prací je sestaven s Využ ití m cenové soustaw URS, Polož ky, které pochází z té to cenové soustavy, jsou ve sloupci 'cenová soustava'
označ eny popisem'cs tJRs'a ú rovní pří sluš né ho kalendáhí ho pololetí . Veš keré dalš í informace vymezují cí popis a podmí nky použ ití těchto
polož ek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny pří mo v soupisu prací , jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce
Cenové a technické podmí nky,
1 590 000,00

Cena bez DPH

DPH

základní
sní ž ená

sazba daně
15,00%

v

s DPH

základ daně

Výš e daně

590 000,00

333 900,00

0,00

0,00

í

21,00o/ o

czK

1 923 900,00

REKAPI TULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPlsŮ PRACÍ

Kód:

2020} 1

Stavba:

oBNoVA Mí STNí KoMUNtKAcEč ,t v ogct BABYLoN

Mí sto:
Zadavatel:
Uchazeč :

Babylon
Obec Babylon

Projektant:

COLAS CZ, a.s.

Zpracovatel:
cena bez DPH

Popis

Náklady stavby

1O1
9O1

celkem
Komunikace
Vedlejš í rozpoč tové

11.08,2021

Datum:

lczKl

Cena s DPH [ CZK]

000,00
1 555 214,90
34 785,10

1 590

náklady

strana

1

z8

1 923 900,00
1

881 810,03

42089,97

KRYCÍ LI ST SOUP| SU PRAGÍ
staů a:
oBNoVA MisTNí KoMUNlKAcE Č ,1 V oBcl BABYLoN
objekl:

í Oí - KomUnikace

KSO:
Mí sto:

82227 72

CC-CZ:

Babylon

Datum:

lč :

zadavalel:

DlČ :

obec Babylon
Uchazeč :

colAs cz,

11.08,2o2,|

a,s,

Projektant:

lč :

261 77 oo5

Dlč :

cz26177oo5

lč :

12285447

DlČ :

lč :

ZpracoVatel:

DlČ :
Poznámka:

1 555 214,90

Cena bez DPH

daně
,00%
15,00%

základ daně
1 555

DPH základnÍ

sní ž ená

2í 4,90
0,00

v

Cena s DPH

Sazba

Výš é daně

21

326 595,13
0,00

í

czK

881 8í 0,03

REK,API TULACE Č LENĚNÍ SOUPI SU PRACÍ
Stavba:

oBNoVA MlsTNÍ KoMUNlMcE Č .í V oBcl BABYLoN
Objekt:

í Oí - Komunikace

Mí sto:

Babylon

zadaVatel:

obec Babylon

Uchazeě:

coLAs cZ,

Datum:
Poektant:
zpracovatel:

a.s.

cena celkem lczKl

Kód dllu - Popis

1 555 214,90

Náklady stavby cé lkom
HSV - Práce a dodávky HSV

1 555 214,90

1 -zemní qí áce

164 000,00

5 - Komunikace pozemní

1 119 075,00
36 000,00

8 - Trubní vedení
9 - ostatní konstrukce a prác,

11.08.2021

107 810,00

bourání

,l14

997 - Přesun sutó
998 - Přesun hmoi

1
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649,60

3 680,30

soUPls PRACí
Stavba:

oBNoVA Mí STNí KoMUNlMcE č .1 V oBcl BABYLoN
Objekt:

10í

-

Komunikace

Mí sto:

Babylon

zada\ ratel

obec Babylon

Projektant:

Uchazeč :

COLAS CZ, a.s.

Zpracovatel

Pč

Datum:

Typ

Popis

MJ

Množ stVí

Náklady soupisu celkem

o HSV

J.cena [ czK]

11.08.2021

cena clkom

í

Práce a dodávky HSV

poú ámka

k soubďu

[ czK]

555 2í 4,90

1 555 214,90

cen:

1 . v cehé ch
Jsou zaPďlany l háHady na:
a) vodu pí o chlezé nl zubí ! í lé zy,

b ) o Polřeb ov á n I í ré zov ec í c h n á st rcj t1,
c) ndóž é hl odfré zované ho nablau na dopravnl prcsllé dé R.
2- v @né ch najsou hpoč lehy né l4ady nd:

a) ndn6 ruČ nl odské né ní (vybouánÍ ) ž iýič né hokrrtu kolem překáž ak, Keré so ocoňují ceheú I souboru @n 113 1G7 odsbehění poduadt|
né bo kyltJ lé I o č ásli kdldogu,
b) oěiŠ I é nÍpoví chu odfé zované plochy, keré 6e oceňujl 6ndnj soubóru @n 9389G9 odslřahění blála, prachu z povfchu polllú adu nebo
krylu é ásí c01 loholo kaldlogu.
3. Mnoblví námých lé dnolek pro rczpďé l urě[ prcjekl. Drcbná plekáž ky, např. vpusx, uzávěry, sloupy (pt@hy do 2 n2) se z celkové
lí ó zov e h é pl oc hy

č ll dj í .

n e o da

4, Tlouš ť ku í ózovehé vrslw urěI prcjelď a něřI se lbuš ť Ra Jé dhotlivých 2áběí ů v nm5. cahé s překáž kanj jé uí č é nev pl[ Padoch, kdy:
3) na 2N m2 lí é zoýané plochy sé vyskyln1 v pňnáru ví @ naž hdna vpusť nebo vslup lhž enýrských sí I í ,popl. slož é L vsluPní oslrtlvdk apd.
b) Jsou-ti Podé l lrázovdné plochy osazany obí ubnlky s výš kovýn rczdí bn homl
Plochy oblubhlku od í í é zoýanéplochy věI š í nez 25o ňn.
8. PlakáŽkeml 6e rczuné jI obrubnÍ ky hbo kajní Ry, pokud výš kový rozdí l hornl plochy obrubntku od fré zovdhá plochyjé vělš t než 250 nn,
vpuili nebo vsí upy inž é hýÉ kých3í ll, slozáry násluPní a ochfrnné osbú vky apod,

,Koi/ 4UNlKAcE"
"km 0,011 'l1 - 0,586

58'3280

3

280,000

pomé mka k soubďu cgn:
1 . ceny
lsou urěeny pro wroýháhÍ povrchů (vč .lně výuukD hebo i pro wrcvhánt wfrlů v pměnlivých uouš Mch, pí ováděných jdko souýiilé
Úphva vozovky v ránd É konstrukcÍ n.bo obnov dosavadnlch l,Jy!ů - P.ovolbu @ny jd loáú ujlcl Prtlněrná tlouš kd kryru.
2. cé ny hglb použ í l:
e) pro samoslalné prováděné vyspravenI oiedinělých výtlukú , lderé se oceňu.je canami soubfu ceh 572 2 .- 1
wspravahí výlluktt dosavadntho
b) prc loŽná a obrushé v§lvy na novostevbách nbo prcvé dáná lé ko ké ž dá dalš í vrslla ne vÉ lýě @ňované
slavebh| plé ce s oc6ňují ceheml iouboru 6n slevé bnlho dtlu 56 popl. 57 č ást| Ao1 lohdo kaldogu.
3. v canách jsou zepoěté ny i nál< lady ne:

cé nami tohoto sfubolu

6n;

I y?o

pí p. nulné oé iš lěníPovrchu krylu nebo výtluků dosaýadní ho krytu,
b) ipojovací posllk dosavadnlho klytu.

a)

4. v @nách 572 13-12 a 572 16 lsou zaPoč lány i náklady na zdrsňovací posyp,

"I okální vyrcvnávky v tl. 50 mm"

,KoMUNlKAcE,
"km 0,011 11

Pománkd

_

0,586

k sóilbďu

58'850

c.n:

1. cé ny I zé už lí plo w3Prav6nl lhtrh l poruš aných ďeleč nlch 6pé r.
2- v @nách jsou zdpoČ leny I náldady na wč lš lěnllhlin nobo spár, záldadnl nátěí a zaltí estaí oÝóu sanaění hmotou vě6lné dodé vky nal@iáI tr.
3. v ehé ch njsou zapoČ lé nynállady řezání spá| Ké lé se o@ňujl soubory cen 919 73-51 Řazání stávelcI ho krrlu é ásli B01 toholo
katalogu. Ř6záhl sé né provádl u oš é třdnl vlé s@č nicových I ňI n s povré hovýn Př6krlm.

"oPMVA PŘí č NÝcHA PoDÉ LNÝCH TRHL| N

(dle

TP

115),,

"orientač ně" 155

1. v cehě né Jsou zapoany
né Hdy hé PoPř. Plohklé n přga!Piané
saponálovýn rozloké n č é sil c 01 loholo keldogu.

oč iš lěnívozovkv, K6ré s6 ocaňujd c.nou g38 go-8411 oáš I é ní povrchu

,oPMVA PŘí č NÝCH A PoDÉ LNÝCH

TRHL| N (dl TP 115),,
"oňentač ně, l55r1
po
prov8denóm
lnv9storgm
"(bude upřsněno
í rózování )''
,NEú NosNA MlsTA
NA Kol\ ,4UNlKAcl,,
"př9dpoklad" 330
"(budo upřsněno inve§torem po provdené m fí ózování )"

155,000

330,000

souč et
posypu kamenivem z asfaltu silnič ní ho, V množ ství

vrstva obrusná Aco 1 1 (ABs) s rozprostření m a se zhutnění m z nemodií ikované ho asfaltu v
tř, l, po zhutnění tl. 50 mm

577144121
1.

cenenl 577 1.40 lz o@ňovet

např. dQdní ky, tlz4é @6ty a uhzdy v pruhu š tky do 1,5 niaké kotiv dé ltq

m2,

2. é sN EN 1310&1 plipouš I í plo

Aco

11

pouza

ll. 35

až

il

ehdnotlvé

pt@hy vdikosil do 10

nm.

"KoMUNlKÁcÉ ,
"km 0,011 11 - 0,586 58" 3280

D 8

Trubní

3

vedení

280,000

36 oo0,oo

sirana

3

z8

T} p

Popis

l{ ód

d# l hď zapďlé hy i náHedy né :
dfubl
d@avadní ho kylu, podkladu, nadé zdí ýky n6bo ilslé ncé s
uwú nl pffiy nadgzdlvky cangdovou mahou,
NMMvání nbo pdazděnl rámu,

J,cena [ czK]

1. v
a)
b)
c)

odklzaní m vybouraných

hňot do

3 m,

dďráněnl e hóvuosazenl ré mu, pol4opu, mří ž e, krycí ho hrnce nebo hydrenlu,
Wu popř. poduedu vozoýky ý mí slě provadená výš kové ,1pravy.
2, v @né ch nejsou zaPoěleny nál(lady na přlp. nulné dodánl nové nřlž e, ránu, poldopu nebo kryclho hrnc,
srycifrkací , fuatná s6 nastanoví .

d)

a) ú Pravu a doPlnění

"§iáv. UV v trase komunlkace" 3

slrana 4 z 8

Jeich dodánl so oceňujo vé

cena celkem [ czK]

8 K

8993-?21

1

1

Výš koYá Lprava uliění ho vstupu nebo vpusti do 200 mm sní ž ení mpoklopu
% Ňka
1

soufuu

k

con:

v @oách jsý zaryč lé hy j náHady ne:
dfuré ní dÉ avadní hokrylu, podklddu,

nadezdlvky nsbo ystance s odklí zenlň vybouraných hmot do 3 n,
mahou,
zaovnání pbchy nad@zdlvky cemntovou
pod.zděnl
podbelonoýáhí
hbo
rámu,
c)
d) dslrahé nl a znovuosazení ré mu, PolJopu, mllž 6, Nflcí ho hmc@ nebo hydranlu,
a) ú pGvu a dodnění krytu popl. podaadu vozovky v nI sI ě pí ové dé néýýš koýé llprcvy,
2- v cdhách nejsou započ lny né l< lady né plí p. nulnó dodání nové nří ž e, ré nu, pouópu hé bo kryc[ ho hrncé , Jjich
a)

b)

s@é ifikaé i * dné s

"sláv, kanal, š achly

Psc

V

sa ocaňujave

lra§e komunikace" 5

. v canách isou započ lé hy háHady na monláž

1

dodánÍ

ne§anovl.

i

denonláž dóč dsné znač l< y, nebo podslavca.

"vlz přlloha PD - Dopravní opatřenl během stavby"
"A 15,5
"B 21a" 2
,s 21b" 2
"A 6b- 1
,B
26" 2

5,000
2,000
2,000
1,000
2,000
2,000

"A7a'2

k cně

poháňka
- v

1

12-1

1,1 1

k soubďu cen:
jsou zapoětany né ldady na nonlé z l demohláž doé asné znač ky, nebo Podsté ýc.

cé náú

doba vý§tavby cca 30 dní '

"přdpoklád8ná

doč asných dopravní ch vodí clch zaří zení kuž ele reí lé xní ho,výš ky 600 mm

a dmontáž
pozháňke

k soubďu

1. v @hé ch

con:

lí ou zepoa.hy

náklddy

na monláž l dononlé ž aloč asnáho vodlclho zallzení .

"vlz pří lohg PD - Dopmvní opatřgní během stavbý'

vodí cí ch zaří zení Pří platek za pNní a kaž dý dalš í den

1. v cné ch

Jsou zé poělany náHedy nd monlé ž i denonláž

aloč esné ho ýodí clho

hřI zaní .

"přgdpokládaná doba výstavby cca 30 dní "
30,20

í3 K

E,l9721293

Vyztuž ení stáVají cí ho asfaltové ho povrchu geomří ž í ze ské lných vláken s geotextilií , podé lná pevnost v tahu

m2

50,0c

485,000

24 250,00

Pomhka k soubďu @n:
plosehŮ
na pobž enl a alodání gaonll26 vč olně Př6sahú , na oš ,lřé ní podfudu ž jvicnou amulzí a
1 . v @né ch lsou zdpoč tany i nákjady
'PoJé nl
uýftným p$lřiké n.
geomlÍ
ž
1
podkladu
jsou
podrcné
ho
k
hleb)t
š lěrku a uchycé nl
započ lany l nálú ady ha ú ranhou vrelvu z
2. v @né ch -1 281 e -1 291
3. V enách nejsou zapoěté hy háNady ne:
a) PřlPadné odslfrné nl č ásli slávajlclho a'í alloýé ho Nnytu,
b) brouš anl Poýrchu así altové ho klytu přé d pdož anlm gaonřlž e,
malaiaen,
o&lánl povrchu 1lávalcí vozow.

c) zaplněnl hhtrh a spár láshicí m

d)

"oPRAVA PŘÍ Č NÝoH A PoDÉ LNÝCH TRHLlN (dlo TP 115)"
155,000

"orientač ně" 155'1
"(buds upřssněno lnvestor6m po provedenóm frózování )"
"NEť jNosNÁ MlsTA NA KoMUNlKAct,

330,000

'předpoklad'330

"(budg upřesněno investorem po provgdgnóm fré zování )"

,l4

plochy podkladu nebo kMu

K

komunikace

k soubďu

16 450,00

m

50 do 100 mm
pohámka

can:

@n h rczhodujlcl naximálnl tlouš ť ké zaí ovhené slyč né plochy,
1 . Pfu volbu
2_ Nál< lady na vodorovhé PI enlslé hí suli zbylé po zarcvnánl glyč né Plochy sé semoslelhá neo6ňujl, lylo náklady jsou započ lé ny ve
vodotrýné n plemlslé ní suli provádé né m pl odslré ňovánl poduedů nabo krytú .

15

K 919732211

Psc

slyěná pracovní spára pň napojení nové ho ž ivič né hopovrchu na stávají cí se zalití m zá tepla modií ikovanou
asfaltovou hmotou s Dosvoem váDennÝm hvdráiem š í řkv do 15 mm, hloubkv do 25 mm vč etně prořezání spáry
poznámka k soubďu cé n:
1 . v @né ch jsou zepďleny

i

náNady na vyč iš I ěn[ 3Pé í na lmpregheci e zdllí spár vč olné dodání hmot,

. v cenách isou zapoětny

i

náHady na spoí ř1bu vody,

1

m

48,ooo
I

"oPRAVA PŘÍ Č NÝoH A PoDÉ LNÝCH TRHLlN (dle TP 1 15)"
"orientač ně" í 55

1oo,oo|

4 8oo,oo

155,000

"(bude upřesněno inve§torem po provedené m fré zováni)"

48,000

Poiláňka k soubďu M:
1

uň.ny prc oč iš lěnl:
poýí chu dávailcí vozovky

. cehy l6ou

a)

b) Poýlchu rczeslavé né

lNdé

závé rcč né hoWu.
2. v @né ch né Jsou zapoany
voduovná dwava sdi.

vozovky,

přé deplš a4 proJeld už lval nově zlizovanou vozovku

nálú ady na vodorcvnou dopftvu odstaněné ho nateriáI u,

w

Keú

dobu

Ýslavby laš lě přd

zřI zehln kohé č hé ho

sa océ ňule conami souboru con 997 22-15

"Koi/ UNlKAcE,
"km 0,01'1 '11 -

18

K

)3890931

í

óiš tění vozovek metoní m bláta, prachu nebo hlinité ho nánosu s odklizení m na hromady na vzdálenost do 20 m
nebo nálož ní m na dooravní Drostředek stroině oovrchu podkladu nebo kMu betonovóho nebo ž iviěné ho

m2

3 280,00(

Póbámka k soubú @n:
1.

cé ny hú uňny

prc oé iš lění :

a) poýrchu §ávillal vozovky
b) poýlchu rczaslevé né lNd6 vozovky,

pí odé plš é 4plohkl už lvel nová zňzovanou vozovku po dobu ýýjlavby leš lě pled zlí zenln koneč né ho

zé vé rcěn6ho kí ytu.
2. v cé hách naliou zepoaeny náNady na voalorcvnou

alopravu odstané né ho

naloiálu, Keá

sé océ ňu!é

cahanl iouboru 6n

997 22-15

vodorovň dopava sdi,

-KoMUNlKAcE"
'km 0,01 1 11

-

3 280,000

0,586 58" 3280

slr6ná 5 z 8

5,00

16 400,00

lvlnož ství

J.cena [ cZK]

cena celkem [ czK]

PoňDil< e k soubďu cen:
. cé ny né lze pouzll plo vodoloynou doprcvu
1

2.

suli po ž elé zhld, po vodá hebo naobwwmi dopraýhí rnl prosté dl| y.
na dopravní dí áza Pro vodorovhou alopQýu suli plakáž ka, pro ldercu j nulho í ut phuáddl z j.dnoho dopravnlho pfu'lI edku ne druhý,
sé talo dopreve v bué m ú s.ku samostalně.
ny 997 22-155jsou urč eny Pro sypký nelgňál, nePl, kanonivo a hnoly kané hí é hocheftRé lu slnahné vápn@n, cé né hlen nebo fucÍ .

Jú

@ňuh
3-

cé

1. c@ny 997 22-156Jsou uÉ ehy prc drcbný kusový

nabia

@laž ebhl kosl| y, I onový kán6n).

420,000
131,200

'?lvlč ná dí ť " 420
"m8teriál z č lš těnl komunlkacl" 65.6+ 65.6

551

20

K

)97221559

Vodorovná doprava suti bez nalož ení , ale se slož ení m a s hrubým urovnání m Pří platek k ceně za kaž dý dalš í i
,1
zaooč atÝ 1 km Dřes
km

t

1 653,600

í ,0c

1 653,60

poaé mka

k souboru cé n:
ceny n6lzd použ ll pro vodorcvnou dopravu suli po ž elezní d, po vodě nobo né obvyklýnl doprevnI mi prcslřadl< y.
na dopravní dí é zé Pro ýoclorovhou doprcvu suli překáž ka, pro Ké í ou l nulno suť přaldádal z jdnoho dópí evnlho pí osllé dfo na druhý,
oceňulé sg lelo doprdvd v kž dé mú saku sanoslalné ,
3. cony 997 22-155jsou urč eny Pro 6ypký mel1iáL naPl. kannivo a hnoly kemehilé ho charaldolu slm@I hé ýé Pneň, cemnlé n nobo ž Í vicl
4- Cé hy 997 224 ffi jsou ur&ny pro drobný kusový nelé ld (dež é bní koslky, lomový káné h)1

.

2.

Ja4

"odvoz do rgcyklač ní ho conlra Azs 98"
"ž lvlč nádď do 4 km" 3'420
z č iš těnl komunlkacl do 4 km" 3'(65,6+ 65,6)

1

"materiá|

"matrlál

260,000
393,600

z č lš tění komunI kacll 65,6+ 65,6

Souč t

1

23

K

99822519,|

.

cé ny lzé použ í l i plo plochy letiš ť s krytom nonolilbkýh bI ohovým

nebo ž ivič nýn,

Přesun hmot pro komunikaco s kí yté m z kamé niva, monolitickým bé tonovým nsbo ž ivič ným PllPlatek k cěně z
7vělš 6nú óř6š Un óřé š Wmé zé nou neiválš í doDravni vzdálnost
do 1000 m
poaámka
1

.

k souboru cgn:

Ceny lzé použ í l i prc dochy leliš t s krrtam ňonoftlcl< ýn bé lonovým nabo ž jvič ným-

strana 6 z B

t

136,803

50,0c

6 840,15

KRYciusT soUPlsU PRAGí
Staróa:

oBNovA MlsTNÍ KoMUNlKAcE č .1 V oBcl BABYLoN

objekt

9)í - Vedlejš í rozpoč tové náklady
CC-CZ:

KSO:
Mí sto:

11.08.2021

Datum:

Babylon

lč :

zadavatel:

DlČ :

obec Babylon
Uchazeě:

COLAS CZ, a.s.
Proj9ktant:

ló:

261 77 005

DlČ :

cz26177005

lč :

12285447

Dlč :
lč :

zpracovatel:

DlČ :

Poznámka:

34 785,í 0

cena bez DPH
základ daně
34 785,,l0

DPH základnÍ

0,00

sní ž ená

daně
21,0O| o
15,00%

sazba

Výš e daně
7 304,87
0,00

REKAPI TULAGE č LENĚN| souplsu PRAci
staVba:

oBNoVA MlsTNÍ KoMUNlKAcE Č ,1 V oBcl BABYLoN

objekt:

901 -Vedlejš i rozpoč tové náklady
Mí sto:

Babylon

zadavatel:

obec Babylon

Uchazeč :

coLAs cz,

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

a.s.

11,08.2021

cena clkem

Kód dí lu - Popis

[ czK]

34 785,10

Náklady stavby celkem

34 785,10

VRN - Vedlejš í rozpoč tové náklady

22 000,00

VRN1 - Pruzkumnó, geodeiické a projektové práce

8 000,00

VRN3 - Zařizení steveniš tě

4 785,10

VRN4 - lnž enýrská č innost

strana
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z8

souPls PRAGí
stavba:

oBNoVA MisTNí KoMUNlKAcE Č .í V oBcl BABYLoN
objeK;

90í

-

Vedlejš í rozpoč tové náklady

Mí s{ o:
Záda\ ratel:
Uóazeč :
rČ

ryp

Obec Babylon

COLAS CZ, a.s.

Kód

Popis

Náklady soupisu celkem

o VRN

Datum:
Projektant:
zpracovatel:

Babylon

zaří zení stavaniš tě
"§tavební buňka"
"mobilní Wc" í

souč et

N4nož ství

J.cena [ czK]

cena clkem

[ czK]

34785,10

Vedlejš í rozpoč tové náklady

"mobilní Wc"

MJ

11.08,2021

1

1

34785,10

--__

coLA§

20211021lclccz

Col^ 6 cz

PLNÁ Moc
Spoleěnost

COLAS CZ, a.s.
lČ o:261 77 005
se sí dlem
zapsaná v obchodní m rejstří ku vedené m Městským soudem v Praza
oddí l B, vlož ka č . 6556
(dále jen,,Společ nosť )

a č len představenstva

kterou zastupují předseda představenstva

tí mto uděluje
plnou moc
Zaměstnanci Spoleěnosti - manaž erovi regionu Plzeňské ho
Datum narození :
bytem

(dále jen

lmocněnec')

k řlzenl regionu Plzeňské ho. Zmocněnec je oprávněn č init za §poleónost
specifikované , k nimž při ří zení organizaění jednotky obvykle docházl.

pouze právní jednáni ní ž e

Zmocněnec je oprávněn:

a) jednat za
b)

c)
d)
e)

0
9)

Společ nost s třetí mi stranami v obchodní ch zálež itostech v rámci předmětu

podnikání Spoleěnosti, týkají cí chse Zmocněncem ří zené organizač ní jednotky a v souladu
s touto plnou moci;
rjěastnit se soutěž í ,kde smluvní stranou zakázky je subjekt státní ho nebo veřejné ho sektoru,
zejmé na předkládat a podepisovat nabí dky, podepisovat smlouvy vyjma smluv o společ nosti
uzaví raných s třetí mi osobami za ú č elempodání společ né nabí dky, korespondenci a
dokumenty, vztahují cí se k výš e zmí něné č innosti, a to do výš e 6 mil. Kě bez DPH; limit se
rozumí pro jeden obchodní pří pad;
podepisovat subdodavatelské smlouvy k realizaci zakázek dle pí sm. b) až do výš e 0,5 mil. Kč
bez DPH; limit se rozumi pro jeden obchodní pří pad;
podepisovat smlouvy, jeJichž předmětem je dodávka stavebnlch prací nebo materiálu a jejichž
smluvní stranou je subjekt soukromé ho sektoru, a to do výš e 0,5 mil, Kč bez DPH; limit se
rozumí pro jeden obchodnl pří pad;
objednávat a nakupovat materiál, vybavení a služ by nezbytné pro č innost organizaónl
jednotky do výš e 500 tis,Kó bez DPH; Zmocněnec vš ak není oprávné n k pořizování investic;
ří dit, organizovat a kontrolovat č innost řizené Společ nosti vč etně kontroly dodrž ování zásad a
předpisů ochrany ž ivotnlho prostředí a bezpeěnosti práce;
zastupovat Spoleěnost ve správnlch řizenich podle zákona ě. 18312006 Sb., stavební zákon,
ve znění pozdějš lch předpisů , a dále ve správní ch ří zení ch podle zák. č . 13/ 1997 Sb., o
pozemní ch komunikací ch, ve znění pozdějš í ch předpisů , zák.é ,361/ 2000 Sb., o provozu na
pozemnlch komunikací ch, ve znění pozdějš lch předpisů , a vyhláš ky ě. 104/ 1997 Sb, ve znění
pozdé jš í chpředpisů , pokud se tato správní ří zení týkají Spoleěnosti a udělit plnou moc
k jednání za Spoleěnost zaměstnanci Spoleé nosti ve věci týkají cí se pří padů uvedených pod
pí sm, g) té to plné moci, tedy k zastupování ve správní ch řlzenlch;

COLAS CZ, a.s.
te| .

E-mail

:

tč o: zetzzoos

DlČ : cz26177oo5
zaps. v obchodnlm rejstří ku u Městské ho soudu v Praze, oddí l B, vlož ka 6556
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zastupovat Společ nost při uplatňování nároků na náhradu š kody v trestní m č i správní m ří zení
| vyjma zastupování před pří sluš ným soudem), pokud se tato správní ří zení týkajl
Zmocněncem ří zené organizač ní jednotky, tj. regionu Plzeňské ho, a celková výš e š Řody
nepřesahuje č ástku 15 000,- Kč .

Tato plná moc je platná do 31.12.2021

V Praze dne 15.12.2020

COLAS CZ, a.s,
předseda představenstva

č len představenstva

Zmocněniv celé m rozsahu přijlmám.

v praze an" .!.{ .,!k.1zo2o

COLAS CZ, a.s.
tel.
E_mail

:

lč o:2otzzoos
DlÓ:

CZ26í 77005

zaps. v obchodní m í ejstří ku u Mé stské ho soudu v Praze, oddí l B, vlož ka 6556
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