
sMLouvA o pít-o
k provedení stavby ,,Výstavba chodníku Všenorská"

číslo smlouvy objednatele:
číslo smlouvy zhotovitele: 841/2101108117

uzavŤenápodle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku ě. 8912012 Sb. v platném

zněni na stavební zakázku (dále jen,,Občanský zákoník"),mezi smluvními stranami:

Obec ŘitXa
Na Návsi 54
252 O3Řitka
zastoupena starostou: Mgr. Kamilem Abbidem
tČo: 00241644
DIČ : neplátce DPH
Bankovní spojení : Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu : 389820399/0800
( dálejen "objednatel" )

a

STRABAG a.s.
IČ:60838744
DIČ CZ60838744
Tel.:..+420 222 868IIl
Bankovní spojení: ČSOB, Raiffeisenbank, Uni Credit Bank Czech Republic
číslo účtu: lI2071233/0300, 1 100029040/5500, 45148500/0700
Zastoupená: Ing. Jan Čemý, technický vedoucí oblasti- 

Ing. Pavel Morav, vedoucí OTÚ oblasti
oba dva jednaji nazákladé plné moci

( dále jen "zhotovitel" )

takto:
I.

IDENTIFIKnČNÍ ÚOAJE O STAVBň

Název stavby: r,Výstavba chodníku Všenorská"
Místo star,iby: Obec ŘitXa
Projektová áokumentace stavby: ,,Výstavba chodníku Všenorská, k.ú. Ritka" zhotovená Milanem
Zachemzjl7,

n.
pŘnuuĚr sMLouvy

1. Předmětem Smlouvy je qistavba chodníku Všenorská v obci futka.
Projekt řeši navrhouuro,, výstavbu chodníku v části ul. Všenorská (silnice III. třídy) v obci Ritta
(Praha _ západ.). Chodník je navržen po jižní straně ulice mezi ulicemi U Sokolovny - Revnická
(až k autobusové zastávce,,U Rybníka").
Navrhovaný chodník patří dle zákona č. t3l1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znéni
pozdějších předpisů mezi místní komunikaci IV. třídy, která je nepřístupná provozu silniČních
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motorových vozidel. Narrrhovaný chodník je v konstantní šířce 1,5 m. Celková délka chodníku činí
cca i14 m.
Projekt veřejného osvětlení není součástí tohoto projektu. Investorem tohoto projektuje obec Řitka. Součástí
této projektové dokumentace r,Šak jsou stožry Vo (5 stožárů) a dělené půlené cnranery v návaznosti na
umístění stožáru vo.

2.DÍlo bude Provedeno v souladu s projektovou dokumerftací, právními a technickými požadavky
Platnými V době podpisu smlourry, se stavebním zákoném v platném zněni á předpisý
souvisejícími a v rozsahu uvedeném v položkovém rozpočtu stavby.

provedl on sám.

4. Y ceně dila, která je uvedena
díla ato zejména:

v č1.IY, jsou zahrnuty i následujici náklady spojené se zhotovením

a) náklady na příp. zíizeni a odstranění zaíízení staveniště včetně potřebných energií
b) atesty materiálů, potřebné zkoušky, měření arevize

5. SouČástí díla je Čištění areálových a veřejných komunikací zneěištěných zhotovitelem, údržba
staveniště a likvidace odpadů vzniklých při provádění díla.

6. Objednatel se zavazuje dílo prosté vad a nedodělků převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za jeho
provedení dle podmínek uvedených v této smlouvě.

lll.

DoBA PLNĚrti
Dílo bude dokončeno a předáno objednateli do: 30. 5. 2018

Předpokládaný nejdřív e možný termín předrání a převzeti staveniště: 1. 2.2018
Termín dokonČení díla mŮŽe b;it prodloužen o dny, kdy nebude moci zhotovite1 realizovat dílo
z dŮvodŮ zpŮsobených na straně objednatele, zdůvodů rozhodnutí orgánu státní správy,
znemoŽnění přístupu ke stavbě a dále o dny, kdy nebude moci realizovat dilo zdůvodů vyšší
moci.

!V.

cENA oÍlA,A PLATE,BNí PoDMíNKY
1. Celková cena za zhotovení díla (stavby) a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. II. této

smlouvy je stanovena jako cena nejlýše přípustná a činí:

3. Zhotovitel zhotoví dílo svým
zhotovitel pověřit třetí osobu.

Zálďadní cena bez DPH

2I %DPH

Cena celkem včetně DPH

1.

2,

a
J.

jménem a na vlastní odpovědnost. provedením části díla může
Za výsledek jejich činností odpovídá zhotovitel stejně, jako by je

879 768,10 Kč

184 751,30 Kč

1064 519,40 Kč

Z



7
Zhotovitel je oprávněn účtovat DPH dle platných právních předpisů.

Provedené ptáce a dodávky budou hrazeny nazákladé fakturace dle skutečně provedenýchpraci
až do ýše 100% z celkové ceny díla. Zálohy se neposkytují.

Dílo bude fakturováno po předání díla na základé protokolu o předání a píevzeti díla. Faktura

bude doručena obiednateli na adresu:
obec futka, Na Návsi 54, 252 0:Ritka. Doloženy budou zjišťovacími protokoly a soupisem
skutečně provedených prací.

Lhůta splatnosti faktury je 30 dní od doručení objednateli. Termínem úhrady se rozumí den

odpisu platby zúčtu objednatele,

Oprávněně vystavená faktura - daňový doklad - musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu
ve smyslu zákona č.23512004 Sb. ,,o dani z přidané hodnoty" ve znění pozdějších předpisŮ.

V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti uvedené v
této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se zaěne
poěítat nová lhůta splatnosti dnem doručení opravené či oprávněně vystavené faktury.

J . Cenaje nejvýše přípustná. Tato cena je překročitelná pouze po písemné dohodě obou smluvních
stran a to:

- v případě zadavate|empísemnou formou vyžádaného zvýšení požadovaných standardŮ,

- dojde li v pruběhu realizace ke změně daňových předpisů s dopadem na nabídkovou cenu,

- dojde-li v pruběhu realizace ke změně výše sazby DPH.

8. Jednotkové ceny uvedené vnabídkovém položkovém rozpočtujsou pevné do data kompletního
ukončení díla. Těmito jednotkovými cenami budou oceněny veškeré písemně odsouhlasené

vícepráce i případné méněpráce realizované zhotovitelem do data předání předmětného díla.

Položkový rozpočet nemá vliv na pevnou cenu, která je dána předmětem díla. Pro účely ocenění

víceprací, resp. méněpraci, budou práce, jejichž ceny nejsou obsaženy v položkovém rozpoČtu,

oceněny cenami v místě oblyklými avzájemné písemně odsouhlasenými.

V.

PRÁVA A POV!NNOSTl OBJEDNATELE
Objednatel předá zhotoviteli staveniště protokolárně, prosté všech závazktl třetích osob,

Staveniště bude přístupné po celou dobu provádění prací a bude vyklizené vyjma materiálŮ,
jejichž odklizení mázajistitzhotovitel podle PD aýkazu výměr.

Objednatel bude řádně a včas plnit své závazky vyplývající z požadavků na vzájemnou
součirurost pŤirealizaci díla, jak jsou tyto dany platnými právními předpisy a touto smlouvou,

Objednatel od zhotovitele převezme řádné dokončený předmět smlouvy a to pouze po

odstranění všech zjištěných vad a nedodělků a teprve potom za zhotovené dílo zaplatí cenu dle

článku IV. této smlouvy.

2.

J.

4.

5.

6,

1.

2.

J.

Vl.

1.

PRÁVA A POVlNNO
Zhotovitel provede práce dle této smlouvy
Kvalita prováděných prací bude odpovídat

sTl zHoToVlTELE
kompletně, kvalitně a v dohodnutém termínu.

systému jakosti daného ČSN BN ISO. Veškeré
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5.

materiály a dodávky ke zhotovení díla zajisti áotovitel tak, aby odpovídaly platným

technickým normám, dohodnutým podmínkám a proj ektor,é dokumerrtaci.

2. Zhotovitel se bude při své činnosti řídit ujednáními této smlouvy,, qýchozími podklady
objednatele, jeho zápisy a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů,

3. Zhotovitel bude řádně udržovat venkovní prostory před předmětnou stavbou,

4. Zhotovitel bude při své činnosti minimalizovat negativní dopady stavební Činnosti na pfovoz

v okolí stavby.

Zhotovitel je v souladu s ustanovením §2 písm. e) zákonaě.32012001Sb. o finanční kontrole ve

veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějŠÍch

předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při ýkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti
s úhradou zboží, služeb nebo stavebních prací z veřejných výdajů.

Zhotovitel se zavazuje k uchování účetních záznami a dalších relevantních podkladŮ

souvisejících s dodávkou zboži, služeb nebo stavebních prací dle platných právních předpisŮ.

Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil se všemi potřebnými podklady vztahujícími se
k předmětu díla, zejm. s projektovou dokumentací i místními podmínkami stavby a Že je

považuje za zce|a dostatečné k provedení dila touto smlouvou stanoveném rozsahu, termínu i
ceně.

Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, tzn. pŇbéžně odstraňovat

veškeré nečistoty a odpady vzniklé jeho činnosti pfr rea|izaci díla. Nebude-li zhotovitel ani přes

písemnou výzvututo povinnosti dodržovat, zajisti tyto práce objednatel a zhotovite| je závazné

v plné výši uhradí.

Zhotovitel dnem převzeti staveniště odpovídá za dodržování všech příslušných předpisŮ na

staveništi (předpisů BOZP, protipožámích předpisů i předpisů vztahujících se k ochraně

životního prostředí. Všichni pracovníci zhotovitele budou prokazatelně proškoleni z nutnosti

dodržování výše uvedených předpisů a seznámeni se specifiky staveniště a to jeŠtě před

zahájenim stavebních praci. Zhotovitel rovněž odpovídá za znemožnéní vstupu vŠech

nepovolaných osob na staveniště.

Vll.

Řizeruí sTAvBy sTAvEBNi DENíK,
TECHNlCKÝ DOZOR

Hlavním stavbyvedoucím (mistrem) zhotovitele je lng. Martin Pilát zástlpce stavbyvedoucího
kteý zabezpečuje zejména tyto činnosti:

a) řídí a odpovídázakomplexní realizaci prací zhotovitele
b) připraví příslušné podklady pro fakturaci díla
c) provádí předávaní stavebních ptaci a díla objednateli
d) zastupuje zhotovitele při jednáních ve věci předmětu této smlouvy

Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést na stavbě stavební deník podle běžných

zvy,klostí.

Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména Údaje o

časovém postupu praci a o překážkách, které brání jejich plynulému postupu. RovněŽ tak o

využiti všech subdodavatelů.

Objednatel, příp. jím stanovený TDI je povinen sledovat obsah zápisů v deníku a k zápisŮm
připojovat svá stanoviska.

6,

7.

8.

9,

1.

2.

q



aJ.

4.

5.

Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele či TDI, je povinen do 3

pracovních dnů připojit k záznamu svoje vy,jádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu
souhlasí.

Nesouhlasí-li odpovědný zásttlpce objednatele s obsahem zápisu, ktery provedl stavbyvedoucí
zhotovitele,zapíše svůj nesouhlas do deníku do 3 pracovních dnů s uvedením důvodů,jinak se
mázato,že s obsahem zénnamu souhlasí.

Zápis zapsaný ve stavebním deníku, podepsaný stavbyvedoucím a objednatelem (příp. TDI), je
důkazem o zapsané skutečnosti a je podkladem pro případné smluvní úpravy. Zápis do deníku
však v žádném případě nenahrazuje dodatek smlouvy o dílo.

6. Zhotovitelje povinen předat po odstranění event, vad a nedodělků zjištěných při přejímacím
řízeni stavby objednateli originál stavebního deníku k archivaci dle § 100 odst. 5 zák. ě.

5011976 Sb. v platném znéni.

V!l!.
pŘEoÁní n pŘevzETí oíle

Řaaně provedená stavba se předává a přejímá. v rozsahu projektové dokumentace stavby a
vydaným stavebním povolením, případně též v rozsahu jednotlivých objektů schopných
samostatného užíváni. Veškerá předání a pŤevzetí budou prováděna v rozsahu a způsobem
stanoven]ým platnými předpisy a touto smlouvou.

Zhotovitel je povinen zajistit předložení veške4ých atestů, zpráv a protokolů o zkouškách
stanovených platnými předpisy.

Dále připraví tyto doklady:
- dokumentaci skutečného provedení (bude-li se lišit od předané PD)
- stavební deník
- prohlášení o shodě na stanovené výrobky
- potvrzení o likvidaci odpadů vzniklých při stavební činnosti

Ke kontrole prací, materiálů a konstrukcí, které budou v dalším pruběhu praci zaÝ,ryty, yyzve
zhotovitel objednatele 2 ptacovni dny před jejich zal<rytim, zápisem do stavebního deníku a
zároveň i mailovou zprávou na obec@ritka.cz. Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen na své
náklady abez nároku na změnu termínu plnění práce, konstrukce znovu odkrýt a zpřístupnit.
Pokud se objednatel na výzw nedostaví, je zhotovitel oprávněn provést zaksylí bezjeho účasti.

4. K převzetí dokončeného díla wzve zhotovitel objednatele písemně alespoň 5 dnů před
zahájenimpředávacíhoíizení a to zápisem do stavebního deníku.

O předání a píevzeti díla sestaví zhotovitel "protokol o předání a převzetí", který bude
obsahovat vedle zák|adnícb technických údajů zejména zhodnocení kvality provedených prací,
soupis případných vad a nedodělků. Konečné protokolární převzeti díla může bfi uskutečněno
pouze po odstranění všech příp. zjištěných vad a nedodělků.

Dnem podpisu protokolu o předání a píevzetí díla zaěináběžet záruění lhůta.

Odmítne-li objednatel dílo převzít, smluvní strany uvedou v protokolu o předání a převzetí svá
stanoviska ajejich zdůvodnění, včetně návrhu na další postup.

1.

2.

J.

5.

6.

5

8. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, které sám způsobil.



lx.

ODPOVĚDNOST ZA VADY
Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je vltvořený a dokonČený Podle
podmínek smlouvy a že po dobu záruční doby bude dílo mít vlastnosti dohodnuté v této

imlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, technickými normami, případně vlastnosti

obvyklé.

Zárlční doba na dílo je 60.měsíců ode dne předání celého díla, V případě, že bude dodateČně

zjištěno, že dodavatel použil materiály nebo stavební postupy, které jsou v rozporv s PD, a

v této souvislosti byla zjištěna závada, vztahuje se pak záruka na dalšíchlměsíc od provedení a

píev zeti předmětné opravy.

Zhotovitel neodpovídá zavady vzniklé v důsledku neodborného zásahu, neodborného lŽivání
ze strany objednatele (uživatele) azásahem třetích osob.

Reklamace vad je uplatněna včas, pokud ji objednatel uplatní písemně nejpozději do uplynutí

zánňni doby, a to písemně na adresu zhotovitele uvedenou v ziŮťravi smlouvy.

V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu nedokončí dílo, pak záruka za jakost platí na

dodávky apráce provedené do doby ukončení prací.

Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku vad díla, je objednatel povinen bezodkladně Po
jejich zjištění, písemnou formou existenci těchto vad zhotoviteli oznámit, přičemž zhotovitel je

povinen písemně oznámené,tedy reklamované vady díla bezplatné odstranit a to ve lhŮtě do 15-

ti dnů od uplatnění písemné výzvy - reklamace objednatelem.

x.

sMLUVNÍ poKUTY A ttÁHRADA Šrooy
Za prodlení s předáním dokončeného díla či jeho části zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve

výši 5.000,-Kč zakaždý započatý den prodlení.

Zaprodlení s odstraněním případných drobných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo či jeho

část předáno apíevzato,zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve qýši 1.000r- KČ za kaŽdý den

prodlení a zakaždou vadu a nedodělek.

Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu do 15-ti dnů od doruěení písemné reklamace

způsobem uvedeným včl. XV. nebo vjiném dohodnutém termínu, je zhotovitel objednateli

povinen zaplatitsmluvní pokutu ve výši 1.000,- Kó zakaždou vadu a den ProdlenÍ.

Zhotovitel není v prodlení a objednatel není oprávněn zhotoviteli ÚČtovat smluvní pokutu

pokud dojde během stavby k změně rozsahu a druhu prací nebo zhotovitel přeruŠÍ práce

i důvodu způsobených ze strany objednatele, nebo je zhotovitel nucen přerušit práce z dŮvodŮ

uvedených v bodě III.3 této smlouvy. O takové skuteěnosti bude zhotovitel vždy okamŽitě po

jejím zjištění informovat objednatele zápisem ve stavebním deníku a zároveřt i mailovou

zprávou(obec@itka.cz)
Smluvní pokuty sjednané dle č1. X. jsou splatné do 30-ti kalendářních dnů od okamŽiku

každého jednotlivého porušení ustanovení speciťrkovaného v čl. X této smlouvy. Mohou být i
započteny obj ednatelem vůči kterékoli platbě zhotoviteli.

Ustanovením č1. X. o smluvní pokutě není dotčeno domáhat se práva na náhradu ŠkodY.

2.

1.

1.

J.

4,

5.

6.

2.

J.

4.

5.

6.
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xl.
vyšši Moc

l. smluvní strany se osvobozují od odpovědno sti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních

závazkťl,jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci,

Z. Za vyššimoc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvY o dÍlo v dŮsledku

stranami nepředvídaných a neodvratitelných události, mimořádné a neodvratitelné PovahY amaji

bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy, jedná se především o ŽiveJné pohromy,

váleěné události, stávký, přípaáně opatření příslušných správních orgánů na území CR,

3. Nastanou_li okolnosti vyšší moci dle odst. 1., prodlužuje se doba plnění o do_bu, po kterou ludo_u

okolnosti vyšší moci púobit. Tato doba bude-vzájemně odsouhlasena dodatkem k této smlouvě,

nebudeJi dohodnuto jinak.

xll.

ODSTOUPENÍ OO SMLOUVY

1 . Bude_li zhotovitel nucen z důvodů na straně objednatele přeruŠit práce na dobu delŠÍ jak dva

měsíce, může od smlouvy odstoupit, nebudeJi dohodnuto jinak.

2. objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě prodlení zhotovitele delŠÍm neŽ 15

kalendářních dnů. př.d odrto,rp"rríln od smlouvy je 
-objednatel 

povinen na tuto skutečnost

písemně upozornit zhotovitele a ponechat mu piiměřenóu 11'ůtu na nápravu, max, však 15

kalendáŤních dnů.

3, Každáze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:

a) na majetek druhé smluvní strany byl prohlášen konkurs nebo povoleno vyrovnání,

b) návrh na prohlášení konkursu byl Žamítnut pro nedostatek majetku druhé smluvní stranY,

c) druhá smluvní strana vstoupí do likvidace,

d) nastane vyšší moc uvedená v čláŇu smlouly, kdy dojde k okolnostem, které nemohou

smluvní strany ovlivnit a které zcela ana dobu delší nei 60 dnů znemoŽni některé ze smluvních

stran plnit své závazky ze smlouvy,

4.yznikněkteré ze skutečností uvedených v odstavci 2 je každá smluvní strana povinna ozlá9,J

druhé smluvní straně. pro uplatncii práva na odstoŮpení od smlouvy vŠak není rozhodujícÍ,

jakým způsobem se oprávněna smtuuní strana dozvědBla o vzniku skuteěností oPravňujících k

odstoupení od smlouvy.

5.Pokud odstoupí od smlouvy některá ze smluvních stran z důvodů uvedených v odstavci L ěí2,,

smluvní strany sepíší proiokol o stalrr provedení díla ke dni odstoupení od smlouvY; Protokol

musíobsahovatzó3ménasoupisvešker.i,chuskutečněnýchpracíadodávekkedniodstoupeníod
smlouvy. Závéremprotokolu smluvní ,t u.ry uvedou finŇní hodnotu dosud Provedeného díla,

V případě, že se smluvní strany na finanění hodnotě dÍla neshodnou, nechají vYPracovat

příslušný znalecký posudek vzájemné odsouhlaseným soudnim znalcem. Smluvní stranY je

,araroiiprij-o.rri.nto posudet< jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla,

6.yzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvY se vYPořádají

váj emným zápočteÁ, přičemž tento zápočet provede zhotovite1.

1.za den odstoupení od smlouly se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení

oprávněné smluvní strany doruěenó druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvY nejsou

dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody,



1.

V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smlul,ních stran, bude k datu ÚČinnosti odstouPení

,.ynótou"., protoiol o předání a pievzetí nedokončeného díla, který popíše stav nedokonČeného

dí|a a vzájemné nároky smluvních stran.

V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení obchodního

zákoníku.

xlI!.

osTATNÍ uJEDttÁruí
Vlastníkem všech materiálů a to volných i zabudovaných je od samotného Poěátku

zhotovitel, kter"ý nese veškerá nebezpečí příp. škody na zhotovovaném díle a to aŽ do jeho

protokolámího předání objednateli. To se týká materiálů dodaných na stavbu Před jejím

zapoóetim i v jejím pruběhu.

objednatel se zavazuje. že nepřenese vlastnické právo ke zhotovené stavbě na třetí osobu

před podpisem protokolu o předání apíevzeti stavby.

Zhotovitel se zavazuje, že při provádění všech prací bude dodrŽovat PředPisY o

bezpečnosti a ochraně živóta azdráví piacovníků na stavbě. Rovněž prohlaŠuje, Že bude dbát,

aby nedochéneloke škodám na majetku soukromých osob ani na majetku obce Či státu. Dále

zhótovitel prohlašuje, že má uzaťenou pojistku odpovědnosti za škodu zpŮsobenou svojí

činností v minimální pojistné částce 5 mil. Kč a že bude platnost této PojistkY udrŽovat Po

celou dobu provádění díla.

Smluvní strany se dohodly na tom, že žádná ze smluvních stran není oprávněna PostouPit

práva a závazky ztéto smlouvy třetí osobě, bez výslovného písemného souhlasu druhé smluvní

strany.

Ve věcech souvisejících s plněním podle této smlouvy je zaobjednatele oPrávněn jednat:

- ve věcech smluvních: Mgr. KamilAbbid (te|.777 425144)
- ve věcech technických: (tet. )
Ve věcech souvisejícich s plněním podle této smlouvy je zazhotovitele oprávněn jednat:

ve věcech smluvních: ........""Ing, Pave.l Morav, vódoucí OTÚ oblasti

ve věcech technických: ............... ..........Ing. Jan Černý, technický vedoucí obl.

,)

4.

5.

6.
7.
8.

x!V.

usTANoVENÍ o DoRUčovÁt,tí
1. Veškeré písemnosti avýzvy a reklamace se doručují na adresu objednatele nebo zhotovitele

uvedenou v této smlouvě, Pokud v pruběhu plnění této smlouvy dojde ke změně adresY

některého z účastníků je povinen tento účastník neprodleně písemně oznámit druhému

účastníkovi tuto změnu a to způsobem uvedeným v tomto článku.

2. Nebyl-li objednatel nebo zhotovitel na uvedené adrese zastižen, písemnost se prostřednictvím

pošiovního doručovatele uloží na poště. Nevyzvedne-li si účastník zásilku do deseti kalendářních
-dnů 

od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doruěení,ÍkdyŽ se ÚČastník o

doručení nedozvěděl.

3

xV.



zÁvĚnečr,rÁ usTANovení
1. Smlouvou neupravené vztahy se řídí obecně platnými právními předpisY Platnými na Území

České republiky,

2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných, oboustranně

odsouhlasených dodatků.

3. Tuto smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran. při ukončení smlouvy jsou smluvní strany

povinny vzájemné vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci předané k Provedení díla,

r,yklidii proJtory poslynuté k provedeni dí|a a místo provedení díla a uhradit veŠkeré sPlatné

pénéžité závazŘy^ podie smlouvy; zánikem smlouvy rovněž nezanikaji práva na již vzniklé

(splatné) majetkové pokuty podle smlouvy.

4. Smlouva je vyhotovena v čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichŽ dva obdrŽÍ

objednatel a dva zhotovitel.

5. Smlouva, jakož i případné dodatky, nabývají platnosti a účinnosti dnem podpisu oPrávněnými

zástupci smluvních stran.

Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy věetně jejích příloh řádně seznámilY, s

jejím obsaheá souhlasi, a že smlouvu uzavirají svobodně, nikoliv v tísni, Či za nevýhodných

podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

Akce bude spolufinancovaná ze Státního fondu dopravní infrastruktury,

Přílohy: č. 1. Specifikace díla a kalkulace ceny dle nabídky zhotovitele

cŘrxa//, 1 laH V Praze, dne

lčo: ooza
252 03, Řitk?

; CZO
tel.:31 v, vÝ,lv !

Mgr. il Abbid

6.

"7

ffi,,""".

7

starosta obce

Ing. Jan čÍ^v

v plné rhoci

[ng. Pavel Morav

v plné moci

(2s)



STAVBY
t}ú9
vý§taYba óoóriku Yšerrorská, k.ú. Řitka oa56or1

E22z9 31

Řid<a

45000000_7

cc,cz:
Datum:

cz-cP^,,

tč:

DlČ:

lč:
DlČ:

lč:

z1l2z
24.8.2017
43.99.90

6g838744

Cz60838744

Zadayatet:
ob€c Řitka

Uchazď:
STMBAG a.s., Na Bětidte 198/21, 150 00 Praha 5

Projektant:
Milan Zach

Poznámka:

879 76a,1o
Cena bez DPH

DPH záktadní

snížená

sazba daně

71,oú"
15,00%

Výše daně

184 751,30
0,o0

/e
st,@,l z 18



STMBAG a.5,, Na Bětidte 198/21 , 150 00 Praha 5

Stavba:

tísto:

zadavate[:
Uchazeč:

rflGPlTULAcE oBJEKTŮ sravgy A souPlsŮ PRACí

,:,: 17059

Výstavba chodníku Všenorská, k.ú. Řitka (745804)

Řitt<a Datuí

obec Řitka Projel

Náklady stavby celkem

VÝstavba chodniku Všenorská, k.ú. Řitka17059 
ó+ssoc|
Vedlejši rozpočtové náklady

24.08.2917

Milan zach

879 768,10

795 309,67

84 458,43

1 064 519,40

962324,70 sTA

107" 194,70 sTA

4

cena bez DPH [cZK] cena s DPH [czK] Typ

stl@ 2 z 'l8



LlsT soUPlsU

Výstavba chodniku Všenorská, k.ú. Řttta (745804\

í§O:
Místo:
cz-cPv:

Zadavatel:

obec Řitka

Uchazeč:

STRABAG a.s., Na Bětidte 198/21, 150 00 Praha 5

Projektant:
Milan zach

Poznámka:

8z729 31

Řltka
45000000-7

CC-CZ: 71127

Datum: 24.08.7017

CZ-CPA: 43.99.90

lČ:

DlČ:

lČ: 60838744

Dlč: CZ60838744

lč:
Dlč:

795 309,67

Výše daně

167 015,03
o,00

Cena bez DPH

DPH záktadní

snížená

4z



RElGplTuLAcE čLENĚNí souplsu pnací

xavba:

Výstavba chodniku Všenorská, r.o. Řitt<a (745804|

Kód dítu - Popis

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

Datum: 24,08.2017

Projektant: Milan Zach

Cena cetkem [CZK]

795 3o9,67

758 538,9ó
177 254,12

1 - Zemní práce
13 953,02

2 - Zaktádání
129 101,18

3 - Svisté a kompletní konstrukce
1u 270,54

5 - Komunikace pozemní
1 413,73

8 , Trubní vedení
205 31 1,3ó

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
63 773,36

997 - Přesun sutě
3 461,65

998 - Přesun hmot
36 770,71

M - Práce a dodávky M
36 770,71

22-M - Montáže technotogických zařízení pro dopravní stavby

4j

Místo:

Zadavatet:
tJchazeč:

Řitka

obec Řitka
STRABAG a,s., Na Bětidte í98/21, 150 00 Praha 5



.:-]ISPRACí
:a

Výstavba chodníku Všenorská, k,ú, Řitka (745804)

Řitt<a

obec Řitka
STMBAG a.s., Na Bětidte 198/21, 150 00 Praha 5

íío:
zadavate[:
tkhazeč:

i pč TY Kodlp
Náklady soupisu celkem

,-""ž,,", .,t,áli ."". *,*rn r,-r T|.oJÍui

Datum: 74.08,2017

Projektant: Milan Zach

MJPopis

795 3o9,67

758 538,96
o HSV Práce a dodávky HSV

vY pomrcně pro smrčky menšího Erů§tu

W 4,0m

W í zemní práce

1

součet

ď*ir'*i,rý"*ý.r, rouin do prúměru kmene 10o mm na wdátenost do

00o m

17
pomfrně Pro smrčky menšího wrůstu

4,00o
součet
ffi;'"ř"rl"ě"í,ět"l, krenů nebo pařezů s natožením, stožením a dopravou

5000 m věú stromů tistnatlich, průměru kmene př€s 500 do 70o mm

ÝV 1 zemní práce

1

5oucel

'***é 
ď".í-ě"ířt"', xmnů nuto p"ř:,ů_,^:"l"ž_ťljtožením a dopravou do

m kmánú stromů tistnat,/ch, průměru přes 5OO do 70O mm _, ,

;ffiožením, složením a dopravou do

m pařezů kmenů, průměru Přes 5o0 do 700 mm

kus

4,000
4,000

1,000

m9,-1
1

1

4,00o

___-_:tr::y:1

''*.r.,*4

Ýv 1 zemní práce

1

součet

Tz
pommně pro smrčky menšího wrůstu

4,000
souřet

prŮměru kmene přes 50o do 700 m

1

kvodorovnému přemístění křovin D kmene do 1oo mm zKD 5 km
*,-T--i

úns zolz otv"d"-.; ď"rí"ě.í "ěM 
ů nebo pařezů s natožením, stoženim aiopravou

;;fi;-*:;ilr; ra;aYcn aatiíctr i zafoabich 50oo m přes 5ooo m větví stromů

součet
1,4 k€íicientem množství

tistnatých, o průměru Přes 5oo do 7oo mm

íL
W 1 zemní práce

1

soŇet
1,4

kmenů, průměru přer 500 t ]9j, '-

1

5oučet

'"ř".í"ě"í 
"ěwí, 

k*Ň nebo pařezů s naloženim, stožením a dopravou
'rŽ""i*." 

r"ioVlr, datšich i zapďatých 5o0o m přes 5ooo m kmenů strol

162301923

O or"Ňrt* 
'-i 
u;V, t."nů nebo pařezú s naloženim, složením a dopravou-Xl".]Ír" 
i*OVlr, datších i zapďatých 500o m přes 50o0 m pařezů

1,0@
1,0@
4,000

1,4 k€ficientem

oJrt 
"nrnY.t, 

lroUn a stromů na hromadách průměru kmene do 100 mm pro

ptehur;r;l,.',,.,-

[',l *l-L

\a
pomaně pro smrčky menšího wrůstu

4,000

l

W 1 zemní práce

4,000

4,000

*

stíaB 5 z í8
/,

177

strmú s oastraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do

terénu 1 : 5, pň cetkové ptoše do'l 000 m2

-ro.,i 
*ar"ri-ni, Xrene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes

W"r,r , i"ii.t ÓX"p"ním, wtrháním nebo odstřelením, s přeskáním



"ět"l,tr"rů 
* .áš."í. 

"" 
h,*dy tistnat,ých v roYirĚ mbo w Mhu do 1:3,

ru rjrĚ*ví
l,m

5,000

17z,W

8,0o0

J.cena

tElE-

ceípt á
Cerra ceBem [CZKI solstava it Popis

llI

ffiT

předtáždění zámkové dtažby vč, tožní vrstvy

5,000
vv 4 nové konstrukce - dtážděný chodník

betonová dtažba předláždění

podktadový b€ton tl. min.50 mm

8,0o

tffi

rfl;;

[{|";

Eú::
tožní wstva
17z,o00

W 4,nové práce

štěíkodrť
172,@0

25,0o,0,1 5

součet

-Ňxtaal *É x.l.tl-, pru.i.tCním hmot na sktádtu l :j:':r* 1',
,on§]:';.ffi;#;ffi;,.""í;i;;i;;a* v ptoše jednottivě přes 50 m2 do 2oo m2

kameniva hrubého drceného, o tl, vrstw přes 100 do 20o mm

8 689,44 cs úRs 2017 01

rj___]:j;

, wkop
1 16,500
vV 4 nové konstrukce , pro dosypání krajnice

25,00,0,15
součet
120,250,0,30
součet

W ,l, zemní práce - výkop

í 16.50o
vv 4 nové konstrukce , pro dosypání krajnice

25,0o,0,15

123,0ó
součet

írakce netřiděŇ zásyp

pomďne pro

tjRs 2017 01

123,0ó0

E ýopek pro poťebu

/1

W1 zemnt Prace 1,000

L*", ,, , -, ,.,,,__=,,r,,r,, -,- r--ryI' ---r- - - -.:-T
zásyp jampopařeze.t uýtopt"r.tornlnyrirt "*EaoŇníp"řezúshrubým l *, I 'l,oool ,rr,oul rzz,os|csúnszotzot I

urowáním powchu za§ypavky prumeru pařezu přes 5OO do 7OO mm _' l 
*' | "--'l "'* l | _ l

w-l.muO-pra.. - opnyy vozovky

titý asf. tt.40 mm 2 vrstvy

;T=q4_;tr;
16,000

jY!!::|-_--,'-itě1
sl;*ti á,nl." n"m--r"*í pudy s vodorowým přemistěním na hrmady v mís

upotřebení nebo na dďasné či tryalé ;i;liv L ao;"ni,, na wdátenost přes í00 do I m3
I

m

VVl.zemnípráce
srrývra wctrní trumózní vrstvy (zeteň+ Pttrha chodníku)

433,000,0,20

116.5m
W 4 nové konstrukce - pro dosypáni krajnice

86,600

,1,1ó,500

3,750
120,250

36,075

36,075

1 16,500

3,750
1zo,z5o

42,15

kameniva hrubého drceného, o tt, wstvy do l00 mm

VV4mG páa -á,ážěný ctrodník

f T-l-
lrrlxlrzrtotrorlllL ,1- L_,

,;;;kooá,Á;*.-*r"p"žuné pro ,itnk" s přemístěním v/kopku v Přičných,

na waatenost ao tr m nebo s naloženim na doPrawí prostředex v hornlne

. 3 přes,1oo do 1 00o m3

;-k""á"kv;*p.ž*é p," ,it"ice s přemístěnim výkopku v pňčných_

;.;dáte;ost do 15 m nebo s natožením na dopraní prostř€dek v hornlne

. 3 Pňptatek k cenám za tePivo§t horniny tř,_3

I;"rlirtění uj,XopXu nebo sypaniny po suchu na obvyktém doprawím

§;;i;;jřňku, "uíur, 
* iroZuni, bez rozhínutí z horniny ť, 1 až

na Edálenost přes 50 do 500 m

,uáninu ao narvpt *-Ňtr",l paniny ve wtvách a s hrubým

,iÍ;ilŇ;h ;;"ťenim powchu násypu z hornin ne*udržných a

172,000 177,@

nÁ"t*ixuai",*aá**ta"],l -' -""-|-- -'-"T
lodstranění Podktadů nebo krytů s t

ln"-uo, n"toi"ni. n" oop,u*i p,o,ii"o"ri oi";" i"jn",,,"e a" uo,r, illi'"* " "'1 * l 
,,oool 4,,*l

lprostého, o tl. vrstvy do 100 mm ] t _ l

VV 4.nové práce , opravy vozovty

162301,101

YV 1. Zemní práce

stíana ó z 18

11n,19

ni aruZ"l 
" 

air.r Xor,Iniru"i p,o p"ši, vozovek a plah s přemístěním hmot.

;'J;;il;; 
'; 

nebo s natožením na doprawí prostředek_komunikací

'* 
J"p.-i p."r"aek v ploše jednottivě do 50 m2 ávičných, o tl,

g"i pralt"at, *U.f,ytt, p,",í,tCŇ, r,*t *,Xtádku na wdálenost do 20

,'"joi"ni, 
"" 

a"oravní piostředek v ptoše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2

86,ó0( 126,3(

cs tlRs 2017 01
m3 162,81 20 035,,t(

K l7,1101131

1 23,060



Kód
lrlll$ít [czKl 

LB5 W" r'-T sastava I

2,8l0
Popis

18,1111171

W 1 .zemní práce

vegeteční úPravy tt. 0,í5m
2ó1,000

433,0oo
433,000 @,a4

ÁFň;;l

7 947,45

W vegetďní úpravy tt,0,15m

W 261,000

W součet
W 2óí,000,0,015

_
W 

- 
pomtrně pro tt, do 150 mm =3x

W W 1.zemníPráce
W vegeteční úpravy tt,0,15m

W 261,000,3

W -_--.souČet

W '- -- pomfině pro tt, do 150 mm =3x

Vv 1 .zemní práce

vegeteční úpraw tt. 0,1 5m

261,000
součet
261,000,0,058,3
souč€t

vegeteční úpravy tt. 0,15m

2ó1,00o

Zří.""í 
"Ň"ě"í,ýplŇ 

z g@textitie odvodňovacích ž€ber nebo trativodů v nýze

zářezu se §těnami šikmými o sklonu do 1:2

Patisáda 1io/í20l12oo b€tonové lože c2ol25 - xF3 tt, min, 100nm s obetonovánim

do 1 /3 výšky patisáď

54,00
součet
54,00,2,3,14,0,05

I,m

261,000
261,000

3,91 5

3,9,15
součet

rřT- Tffi pttrhách ttoušťky do 50 mm v roYině

l 31 l K 1182303111 lneLnasvahudo1:s ='-
! |L

W 50!99!- 

-

l_ ,-.-- ,m)
I sz l u lfigltslol |substrót pro trávníky A vL l

261,00o
261,000

45,414
45,414

54,000
54,000
1ó,956

r ř] 

-_"ffi 

wahu sklonu do 1:5 Pň $Wislé ptoše

| 28I K l181301103 |aoioorz.tl.WtYypřes,t5odo20omm||||"---,",-,-""-"-- 'W- Vt 1. zemní práce

1 3 953,02

netkarú PP 1 50 gl m2 do š 8,8 m

,956

19,499

54,0o0
54,0o0
16,956
1ó,95ó
19,499

úas zotl ot

tJRs 2017 01

W W 4.nové Práce
p"riJi" ríóiuolrzoo betonové lože c2ol25 , )G3 tt, min, íoomm s obétonováním

do 1 /3 výšky pali$dy
54,0o
soúet
54,m,2,3,,l40,05
součet
íó,95ď1,15

id."nilní.h t ub"t * zřízením štěrkopískového tože pod trubky a s jejich

v průměrném cetkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném yikopu z

ptastNých tleťbitních D přes 65 do 100 m
vV 4,nové práce
patisáda ,1,20m

54,00
součet

p"tirii" iiOlrSOlaOO betonové tože C2Ol25 - XF3 tt, min, 1OOmm s obetonováním do

1 /3 výšky patisády

o"tisiaa tzoitiortoo betonové tože c2o/25 , xF3 tt, min, 1oomm s obetonováním do

W i/3 výšky pati§ády

W zo,@lo,1z
W Součet
W íó6,ó67,1,015
W součet

54,000
54,0o0

166,667
,l66,667

169,167
169,167

í29 10í,18
D 3 svisté a komptetní konstrukce

i-ffiottiyých se zabetonováním výšky patiúdy přes 50o

K 1339921112 |ao tooo,.
ru, l zo,o*| rzo,sr| 3411,8olcsuRs201701

3ó

rTr_ -ffih re zabetonováním výšky patiúdy přes

| 38 l K 1339921113 ltooo do tsm..
lll|-

betonovó půIkulotá Přrrodn ó0 x 20 cm

stnna 7 z 18

/l

*-r"u" tu,énu u.urině tř. '| až 4 s uronáním powchu bez doglnění mice

Jpr*ty ao soo .' pň nerowostech terénu přes 1oo do 1 50 mm v roviŇ n

Úunik,, *u puaa pi"dem pňpravené ptmhy do 10OO m2 výFyem včetně

tarkového v rovině nebo na svahu do 1:5

20,00



Vv 4-nové Dráce

patisáaa tgoltzoltzoo betonové tože c20l25 , xF3 tt

do 1 /3 Výšky patisády

54,00

min. 1offnm s obetryáním

<J,c'íB ceírac€l}emtczKl
tcz|(l 

..- **"' t-'a sol,*ava
Popis

vV 4.nové práce

o"'oiiiiJÓiriorrroo betonové lože c2ol25 - XF3 tt, min, 1oomm sobetonováním

do í /3 výšky patisády

54,@l0,,l2
součet

450,00o
450,00o
456,75o

17z,ffi

1,7z,Ňo
,l7z

W ložoí W§Na fr, 4/8

VV 4.nové práce

115,0@
součet

172,ffi
součet

W7n-ové prác - dlážděný chodník

štěrkodrť fr. 0/32

172,oú

Podktadďý beton c20l25-XF3

8,0o

172,ffi
zl .n{cstlxszotl, 

I

r.rT*l5ua* *- -Ň,"a _ š,ěrk"drti šD s rozprostřením a zhutněním, Po zhutnění tl, 150 mm

t-1"]:-_-ffi

kr.j.i*b. k".,r.ik".í p,Ťěsi , 
"p,"r"ni* ",hutněním, 

Po zhutnění

recyktátem tl. 150 mm

v množstvi do 5 kg/m2

ÝÝZrcw pr;re - oprayy yozovky

posyp rakcí 2/5

8,00

71908111R

14,00o
14,000

54,000

()Rs 2017 01

164770,54 __
9 038,60lcs ÚRs 2o17 01

w součlq_=- '.-,
-ť r ---]řrr"a * *ě,i 

"*!""é 
**"t", sc bez ditatačních spár, s rozprostřením a

I 
lll x |sorltlttt lztrutněnímscczor25(PBl),pozhutněnítt,do10omm___'- 'W- 

- 
VV l,noG pr;rc* opravy rcáutý --'-

---l,h*Ň"í,'"menivem drceným nebo
poart"au nulo xrytu s rozprostřením i

8,000
8,0oo

dekoračním kameniYem (kačírkem) tt 200 mm

pro pr-mne oura'zxy tí. 1ól32 tl,150 mm

VV 4.nové práce

14,00
součet

flmmně pro spoiovací

íz
vodorowý spoj

8,00

p-mmŇpropostiit
VV n.nore prá." - opravy vozovky

krajnice
25,00

vv 3 ostatní práce bourání

předtážděni zámkové dtažby Yč, ložni vrstvy

tjRs 2017 01

úRs 2017 01" 
-ffiého 

asfattu v pruhušířky do 3 m
asíatt lM 1,1 (LAS) s rozprostřením z n m2

tl,.40 mm

ÝÝ lno-ue práa - opravy vozovky

titý asf.l\^A 11 ll tt.4o mm 2 wstvy

8,00'2
součet

Áilw, u.ton*l,"tia.roW,h ar"ioic kmnikaci pro pěší s tožem z

;Hileioil;;;iitr,o'Í, ao o ", s vyptněním spár s dvojit,ým

i'r'riil"',i, ",J.i;;ieŇm 
preUytečnéno materiátu na krajnici tt,60 mm

A, pro pttrhy do 50 m2

mateňát z vírisku
5,000
W 4. nové konstrukce

varonf a signátní pás - bet, dtažba Pro nvidomé tt,60 mm

10,00

,klrd"bná b"tono,ó zóktodní z0 x 10 x ó cm Př'rodnl

*"iúia;"i ia.rc"e dlažby vč, tožní wstvy

lox doptnění k mateňátu z VFsku

5,000,0,30
5oučet
1,50o,1,o3

5,00o

1,50o
1,50o
,l,545

shM87í8

- š,ěruoa.,i Šo , ,o.prostř€ním a zhutněním, po zhutnění tl, 40 mm

10,00o



Kod Popis MJ Množství J,,jil,a Cena cetkem [CZK]

. :12453090 Wrl pro nevidomé 20 x 10x 6 cm přírodní
l

W 4. nové konstrukce
varowý a signá(ní pás , bet. dlažba pro nvidomé tt,60 mm

10,00
§oučet
10,00'1,03

Vv 4 nové

betonová dtažba předtáždění

materiát z Vrásku (dle TZ Zachování Woíu)

172,o@
součet

vibrováním a se smetením přebytečného mateňátu na krajnici tl.60 mm

A, pro 100 do 300 m2

- dlážděný chodník

FWz,,- 6t"tn ,*tra"a* a"r*ra ra*todní 20 x 10 x 6 cm př'rodni __1r*!r::!4
vv 4 nové konstrukce -dtážděný chodník

betonová dlažba Předtáždění
172,w
součet
17z,oú,1,02
součet

172,0o0
17z,m
175,440

10,000
10,00o

1 0,300
,l0,30o

kameniva těženého nebo drceného tt. do 40 mm, s vyptněním sPár s dvojitým

IZaňznutí 
spáry a zatití modit

W-4 nové konstrukce
ostatni
zaříznutí spáry a zalití modifikovanou zátivkou

20,000
5oUčet

Trubní vedení

20,0o0
20,0oo

D8

|4]@1-
úprava utičního znaku hydrantu nebo šouPěte do 20o mm krycího hrnce,

pomaně pro značku 2xlP6 + 2XB2Oa

T;T-,;Tl
1,00o
1,0o0

šoupěte nebo hydrantu bez úpravy aímatur

Vv 2. trubní vedení (powchové znaky

w W 4.nové práce

W z.z 4,000

w součet- , , o'*, , --- , - __1-'_..___----l
GMIrr*"* @ [m | 1,ooo| agz,gs| 3571,72lcsÚRs20l7:,l)

W W 4.nové práce

2,z
součet

rwé doprawí značení sťíkaným plastem přrchody pro chodce, šipky, symboty

bíté íetror€flexní
ls ltz,roIcs úns zotz ot

vV 4,nové práce
1x V7a přechod

4,@,6,0ol?
2x vl8 optická buda
25,00
součet

12,0o0

25,000

vlčko plastoYé na sloupek 70

pro vodorowé značení stňkané baruou nebo prováděné z nátěrových

ptošné šipky, symboty, nápisy

1 2,000

25,000
37,000

W 4.nové práce

1x v7a přechod

4,N,6,@lz
2x V1 8 optická buda
25,m

cs ÚR5 2017 01

slre 9 z 18

191,0oo

1ť

§ilničního obrubníku b€tonového se zňzením tože, s vyplněním a zatřením

spár cementoYou mattou stojatého s boční opěrou z betonu prostého ť. c 1211 5, do

lože z betonu prostého téže značky

W 4.nové práce

obrubník do betonu c10/1ó - xFl
í91,000

Vv 4.nové práce

z,2

rektifikace powchwých znaků inženýrských sítí

značky základní vetikosti do 1 m2 objímkami na stoupky nebo



58,0oo
z49,ffio

J.cena*no"'" __[E4t_
Cenová

cena cetkem [cZK] soustava

---lsoučet

Tž" p.d "br.Ď"ík}.ffi@ 
prorteno

lczolts - xrl
W 4.nové práce

vv 4.nové práce

obrubník do betonu c10/16 , xF1

1 91 ,000,0,30,0,25

obíubník do b€tonu c20lí 5 , xF3

58,000,0,30,0,25

VV lnové práce - opravy vozovky

reparační texťtie
8,00
součet

E
Oóštění vytouranYch prvků komunikací od spojovacího mateňálu § odklizením a

utožením ďištěných hmot a sPojovacího materiátu na sktádku na Edátenost do 10 m

73|K

kamenivo
29,24+49,88

součet

29,24+49,88

součet

dtaždic s vyptněním spár kamenivem

doprava suti bez natožení, ate * složením a s hrubým urovnáním Pňptatek

ceně za kažó/ datší i zapďatý 1 km přes 1 km

betonoY! sitničnl vibrolisovoný 100xl5X25 cm

součet

@aci nebo filtraci měrná hmotnost přes 2OO do

l300 9/m2

79"l7o

k€íicientem
vodorowá doPrava suti bez naložení, ale s složením a s hrubým Urowáním z

kusm/ch materiálů, na Edálenost do 1 km

beton
1,9zo
ávice
1,568
součet

,|,92o

í,5ó8

519,o8 cs ÚRs 2017 01

Vodorowá doprava suti bez naložení, ate se složením a s hrubým uíowáním Příptatek

ceně za kažóý datší i zapďatý 1 km přes 1 km

beton
1,92o
řvice
,1,568

součet

Vodorowá doprava vybouraných hmot bez natožení, ale 9 stožením a s hrubým

na wdálenost do 1 km

zámkovka
46,0zo

46,ozo
součet
46,oz,z4

83,712

1,9zo

1,568
3,488

997221571

- r]-'...._ - Tv"d.*"á d.p*" vybouraných hmot bez natožení, ate se stožením a s hrubým
77 

| 
K |997221579 |uio*anímn"'waát"nostPňitatekkcenězakaždýdatšíizapďatýí kmpřes1 km

t 1 í04,48c 7,44]| 82í7,33lcsúRs2017o1

46,o7o
46,ozo

keficientem

E{ťlryq Poptatek za utožení stavebního odpadu na sktádce (sktádkoné) betonového

b€ton
1,9zo
zámkovka
46,ozo

, 

součet

lPoptatek za uložení stavebního odpadu na sktádce (skládkowé) z asíattryich powchů l t

1,9zo

46,oz0

_ 47,910_
I-__{-_jl,] _ .jryrg§ryr

/,
E@

sřaE 'l0 z l8

obrubník do betonu c1ol16 , xF1

191,000
obrubník do betonu c20l1 5 , xF3

58,000
5oučet
249,000-1,01 5

5,mo
W 4 nové konstrukce - dtážděný chodník

betonová dtažba předláždění

materiát z VFsku (dte TZ zachování Woru)

pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dtažebních kostek z b€tonu Prostého

suti bez natožení, ate * stožením a s hrubým urovnáním ze



Množství

í,5ó8

J.cena cena cetkem [cZK]

;-- |rr" , 12951,94|csÚRs2oÍ7.Í

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým b€tonovým nebo

dopraYní Edálenost do 2oo m jakékotiv détky objektu

Práce a dodávky M

Montáže

Vv 3.ostatní práce ,

3
3,000
3,0oo

stožáru trubkového vo stahovaného

W 3.ostatní práce - bourání

5

5oučet

5,000
5,00o

k
strana 11 z 18

M
36 77Q,71



LlsT souPlsU

Vlstavba chodníku Všenorská, k.ú. Řítka (745804)

: r;ekt:

VRN - Vedlejši rozpočtové náklady

Kso:
Místo:

Zadavatel:

obec Řitka

Uchazeč:

STMBAG a.s., Na Bétidte 198l2.1, 150 00 Praha 5

Projektant:
Milan Zach

Poznámka:

82229 31

Řitxa

cc-c1|
Datum: 24,08.2017

lč:
DlČ:

lČ: 608387U
Dlč: C760838744

lČ:

Dlč:

cena bez DPH 84 458,43

Záktad daně sazba daně Výše daně

21,W" 17 736,27DPH záktadní 84 458,43

snížená 0,0O 15,W 0,00

lCena s DPH v czK 1o2 194,70

stranal2z18 21



l

člexĚxísouplsu pnací

vraib ffil r6errorsttá, x.o. Řiuo olssol)

YTX - Vedlejš rozpočtové náklady

Řitt<a

Obec Řitta
sTRABAG a.5., Na Bětidte 198t71,'l50 00 Praha 5

Datum: 74.08.2017

Přojektant: Milan Zach

cena cetkem [cZK]

84 458,43

84 458,43
Náklady soupisu celkem

VRN - Vedtejší rozpočtové náktady
6 546,40

VRH1 - Prů.kurné, geodetické a projektové práce
25 767,86

VRN3 - Zařízení staveniště
20 834,96

VRN4 - lnženýrská činnost
11 905,69

VRN6 - Územní vtivy
8929,77

VRN7 - Provozní vliw
10 474,25

VRN9 - ostatní náktady

?z-

4



;JUPls PRACí
j:aÝba:

objekt:

Místo:

Zadavatet:
Uchazeč:

Výstavba chodníku Všenorská, k.ú. Řitka (745804)

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Řitka

obec Řitka
STMBAG a.s., Na Bělidte 198171, 150 00 Praha 5

Datum: 24.08.2017

Projektant: Mi[an Zach

lpe Tv
Kod Popis MJ Množstvi m ***nřrc,^r- ,!;ffil

Náklady soupisu celkem

o VRN

D vRNí

Vedtejší rozpočtové náktady

84 458,43

84 458,43

Průzkumné,

1

součet

zařízení staveniště

,ace

geodetické a prcjektové práce projektové práce dokumentace stavby

a textová) skutečného Provedení stavby

6 546,40 _

@:lalil1 32540@

D VRN3

1,000
,1,000

vRN7 89z9,77

rozdětení prťrcdních ónností a nákladů zaňzení staveniště

(doprawí značky pro reatizaci)

25 767

to aas,zl]cs úRs zotz ot

14 882,12

1

součet

pomtrně pro

1

součet

D VRN4 činnost 20 834,96

l I x |olszo:ooo lnženýrská ónnost komptetační a k@rdinační ónnost komptetační ůnnost l xč L ',0*
zo 834,96 z0 834,96 as úRs 2o17 01

,|

součet

,1,00o

1,000

11 905,ó9

D VRN9

1

součet

ostatní 10 474,25
,1o474,25 csúRs2o1701rozdětení průvodních ónností a nákladů ostatní náktady

člNNosT GEoDErA
ODSTMNĚNÍ DŮSLEDKŮ STAVEBNÍ ČlNNOSTl

sPEclÁLNí člNNOsTl
sPEclÁLNí TEcHNlKA
pRÁcE A DoDÁvKy NEzByrNÉ i NADByrEčNÉ K MDNÉuu pRovrogHí oíLl s oHLEDEM

NA ZHOTOV|TELEM PŘEDPOKLÁDANÉ TECHNOLOGlCt(É POSTUPY

1

součet

1,00o
1,000

r7,
1/-

j

stnB í.t z,l8



§TRABAG
PLNÁ Moc

obchodnífirma: STRABAG a.s., lČ 608 38 744
se sídlem: Praha 5, Na Bělidle 198121, PSČ 15o 00registrace: obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka7634
jejímž jménem jednají: lng. Ondřej Novák, předseda představenstva

lng, Jiří Dynka, ělen představenstva

zmocnuJe

své zaměstnance

lng. Jan Černý, narozený 14.04.1970, bytem Mikulovská 74, 323 00 Plzeň - technický vedoucí oblasti

lng. Michael Procházka, narozený 10.8,1969, bytem Alžírská 6410, Praha 6 - ekonomický vedoucí
oblasti

lng. Pavel Morav, narozený 07,10.1972, bytem Za Příkopem 789, Dotní Břežany, vedoucí OTÚ obtasti

k zastupování obchodní firmy z titulu výkonu své funkce

- ve všech úkonech při zadávání veřejných zakázek s předpokládanou cenou do 75 mil. Kč (slovy:
sedmdesátipěti miliónů korun českých) bez DPH.

Zmocněncijsou zejména oprávněni podávat a podepisovat nabídky, podávat námitky proti úkonům
zadavatele, podávat návrhy na přezkoumání rikonů zadavatele, uzavirat smlouvy, uplatňovat
nároky zuzavřených smluv a potvrzovat plnění.

- Dále jsou zmocněnci na základě této plné moci zmocněni k zastupování obchodnífirmy STRABAG
a.s. při všech jednáních s obchodními partnery, fyzickými a právnickými osobami a případně s
dalšími orgány a organizacemi státní správy, pokud to vyžaduje bezprostředně výkon jejich činnosti
včetně projednání a podepisování příslušných smluv a dohod, popř. dalších úkonů v obchodních
věcech, pokud hodnota jednotlivého úkonu nepřesáhne 75 mil. Kč (slovy: sedmdesátipěti miliónů
korun ěeských) bez DPH.

Zmocněncijednaji a podepisují vždy dva spoIeěně.

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou do 31,12,2017.

v praze dne 4.?. ul+

--.rL
STRABAG a.s.

lng, Michael Procházka
ekonomický vedoucí oblasti

spoleónost je zapsána V obchodnim rejsiříku U Městského soudu V Praže, oddíl B, Vložka 7634
§idlo: Na Bělidle 198/21, cz_150 00 Praha 5 / ČR, DlČ: cz6o838744 4,

(P^*iiúi,Ji^u
óoucíoTú oblasti

Wi
...t,:,...\.....

ln9. JiříDýnka \\

Zmocnění

člen předótavenstva

Á
..l,., .., ... ... .

lng, Jan černý
technický ve/oucí oblasti


