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I SMLOUVA O DÍLO
k provedení stavby ,,Bezpečný chodník v Řitce''
číslo smlouvy objednatele:
číslo smlouvy zhotovltele: : 84112101109117

uzavÍená podle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku ě.89l20I2 Sb. v platném
znéní na stavební zakázku (dále jen,,Občanský zákonik"), mezi smluvními stranami:

Obec Řitt a
Na Návsi 54
252 O3Řitka
zastoupena starostou: Mgr. Kamilem Abbidem
ICO: 00241644
DIČ : neplátce DPH
Bankovní spojení : Česká spořitelna a.s.
Císlo účtu : 389820399/0800
( dálejen "objednatel" )

a

STRABAG a.s.
IČ:60838744
DIČ CZ60838744
Tel.:..+420 222 868lII
Bankovní spojení: ČSog, Raiffeisenbank, Uni Credit Bank Czech Republic
ěíslo účtu: 11207 123310300, 1rc0029040/5500, 45148500/0700
Zastoupená: Ing. Jan Černý, technický vedoucí oblasti

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

( dále jen "zhotovitel" )

takto:
I.

IDENTIFIKAčNÍ Úna.rn o sTAvBĚ
Název stavby: ,rBezpečný chodník v Řitce"
Místo stavby: Obec Ritka
Projektová dokumentace stavby: nrChodník v ul. Pražská" zhotovená Ing. Janem Henigem, K Rolí
t6,32l00 Plzeň, lČo qa+g)2v 1ll2O1,5

il.
PŘnDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem Smlouvy je provedení veškerých stavebních prací a souvisejících doplňkových
dodávek a služeb krealizaci akce: ,rBezpečný chodník v Řitce'i (dále jen ,,Dílo;';.

Předmětem plnění je výstavba nového chodníku podél komunikace III. třídy v ulici Pražskáv Řitce.
Jedná se o nutné doplnění nového úseku chodníku u stávající komunikace III/11510 v průtahu obcí
Řitta. S ohledem na neodkladné zajištění bezpečnosti a plýnulosti provozu je od komunikace v ulici
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Zahradní (provedena rekonstrukce v roce 2015) až k ulici Spojovací navržen nový pravostranný
chodník ve směru Mníšek pod Brdy o délce I24,5m,
Provedení chodníku je bezbariérové (u stávajícího přechodu přes Pražskou ulici, místa pro

/ přecházeni ve Spojovací ulici a u zakončení chodníku v Zahradní ul.) - výška obrubníků 20mm,' sklon šikmé rampy max,l2,5oÁ u snížení obrubníků do výšky pod 8cm od vozovky jízdního pásu
bude zÍizen varovný pás šířky 40cm z betonové dlažby pro nevidomé (barva kontrastní oproti ploše
chodníků - červená).
V ose přechodu a místa pro přecházení budou na chodnících provedeny signální pásy šíře 80cm z
dlaŽby Pro nevidomé. U místa pro přecházení bude mezi varovným a signálním pásem mezeta z
béžné (hladké) dlažby o šíři 30 až5\cm
PěŠÍ trasy jsou vytýčeny přirozenými vodícími liniemi (obrubníky na okraji chodníku při zelených
plochách výšky 6cm).
2. Dilo bude provedeno v souladu s projektovou dokumentací, právními a technickými požadavky

platn;ými v době podpisu smlouvy, se stavebním zákonem v platném znéní a předpisy
souvisejícími a v rozsahu uvedeném v položkovém rozpočtu stavby,

3. Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Provedením části díla může
zhotovitel pověřit třetí osobu. Za výsledek jejich činností odpovídá zhotovitel stejně, jako by je
provedl on sám.

4. V ceně díla, která je uvedena v čl. N, jsou zahrnuty i následující náklady spojené se zhotovením
dila a to zejména:

a) náklady na příp. zŤízeni a odstraněni zařizeni staveniště včetně potřebných energií
b) atesty materiálů, potřebné zkoušky, měření arevize

5. Součástí díla je čištění areálových a veřejných komunikací znečištěných zhotovitelem, údržba
staveniště a likvidace odpadů vzniklých při provádění díla.

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

!!l.

DoBA PLNĚttÍ
Dílo bude dokončeno a předáno objednateli do: 15. 12.2017

Předpokládaný nejdříve možný termín předání apíevzeti staveniště: 15.1,0.20t7

Termín dokončení díla může blit prodloužen o dny, kdy nebude moci zhotovitel realizovat dílo
z dŮvodŮ zpŮsobených na straně objednatele, z důvodů rozhodnutí orgánu státní správy,
znemoŽnění přístupu ke stavbě a dále o dny, kdy nebude moci realizovat dílo zdůvodů vyšší
moci.

lv.

CENA OÍln A PLATEBNÍ PODMÍNKY
1. Celková cena za zhotovení díla (stavby) a dalších činností zhotovitele v rozsahu ěl. II. této

smlouvy je stanovena jako cena nejqýše přípustná a činí:

1,

2.

J.
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Základní cena bez DPH

2| %DPH

Cena celkem včetně DPH :

Zhotovitel je oprávněn účtovat DPH dle

719 960,26Kč

151 191,65 Kě

871 151,91 Kč

platných právních předpisů.

2.

a
J.

Provedené práce a dodávky budou llrazeny nazákladé fakturace dle skutečně provedených prací
až do výše I00% z celkové ceny díla. Zálohy se neposkytují.

Dílo bude fakturováno po předání díla na základě protokolu o předání a píevzetí díla. Faktura
bude doručena objednateli na adresu:
Obec Řitka, Na Návsi 54, 252 O:Řitka. 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 zuětu objednatele.

Oprávněně vystavená faktura - daňový doklad - musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu
ve smyslu zákona ě. 23512004 Sb. ,,o dani z přidané hodnoty" ve znéni 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 začne
počítat nová lhůta splatnosti dnem doručení opravené či oprávněně vystavené faktury.

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

- v případě zadavatelem písemnou formou vyžádaného zvýšení požadovaných standardů,

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

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

Jednotkové ceny uvedené v nabídkovém položkovém rozpočtu jsou 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 úěely ocenění
víceprací, resp. méněprací, budou práce,jejichž ceny nejsou obsaženy vpoložkovém rozpočtu,
oceněny cenami v místě obvyklými avzájemné písemně odsouhlasenými.

V.

PRÁVA A PoV!NNosT!. oBJEDNATELE
Objednatel předá zhotoviteli staveniště protokolárně, prosté všech závazki třetích osob.
Staveniště bude přístupné po celou dobu provádění prací a bude vyklizené vyjma materiálů,
jejichž odklizení mázajistit zhotovitel podle PD avýkazu výměr.

Objednatel bude řádně a včas plnit své závazky vyplývající z požadavků na vzájemnou
součinnost při realizaci díla, jak jsou tyto dany platn}mi právními předpisy a touto smlouvou.

Objednatel od zhotovitele převezme íádné dokončený předmět smlouvy a to pouze po
odstranění všech zjištěných vad a nedodělků a teprve potom zazhotovené dílo zaplatí cenu dle
článku IV. této smlouvy.

4.

5.

6.

1.

1.

2.

J.
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Vl.

PRÁVA A PoVlNNosTl zHoToVlTELE
Zhotovitel provede práce dle této smlouvy kompletně, kvalitně a v dohodnutém termínu.

Kvalita p.orrádcn1;"h prací bude odpovídai systému jakosti daného ČSN EN ISO. VeŠkeré

mateiáIy a dodávky ke zhotovení díla zqistí zhotovitel tak, aby odpovídaly platným

technickým normám, dohodnutým podmínkám a projektové dokumentaci.

Zhotovitel se bude při své činnosti řídit ujednáními této smlouvy, výchozími PodkladY
objednatele, jeho zápisy a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů.

Zhotovitel bude řádně udržovat venkovní prostory před předmětnou stavbou.

Zhotovitel bude při své činnosti minimalizovat negativní dopady stavební Činnosti na Provoz
v okolí stavby.

Zhotovitel je v souladu s ustanovením §2 písm, e) zákona č.3201200I Sb. o finanČní kontrole ve

veřejné ,piauo a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění PozdějŠÍch
předpisů,-osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti

i úhrudou zboží, služeb nebo stavebních prací z veřejných výdajů.

Zhotovitel se zavazuje k uchování úěetních zénnam:ů a dalŠÍch relevantních PodkladŮ
souvisejících s dodávkóu zboží,služeb nebo stavebních prací dle platných Právních PředPisŮ.

Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil se všemi potřebnými podklady vztahujícími se

k předmětu díIa, zájm. s projektovou dokumentací i místními podmínkami stavby a Že je

považuje za zcela dóstate8né-k provedení díla touto smlouvou stanoveném rozsahu, termínu i
ceně.

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

veškeré nečlstoty a odpady vzniklé jeho činností při realizaci díta. Nebude-li zhotovitel ani Přes

písemnou výzvtttuto povinnosti dodržovat, zajistítyto práce objednatel a zhotovitel je závazné

v plné výši uhradí.

Zhotovitel dnem převzetí staveniště odpovídá za dodržovaní vŠech přísluŠných PředPisŮ na

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

životního piostiedí. Všichni pracovníci zhotovitele budou prokazatelně ProŠkoleni z nutnosti

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

zahájením stavebních praci. Zhótovitel rovněž odpovídá za znemoŽnéní vstuPu vŠech

nepovolaných osob na staveniště.

Vl!.

Řízrruí sTAvBy sTAvEBNí DENíK,
TECHNlCKÝ DOZOR

Hlavním stavbyvedoucím (mistrem) zhotovitele jeing. Martin Pi|át, zástaPce stavbYvedoucího

ktery zabezpečuje zejména tyto činnosti:

a) řídí a odpovídázakomplexní realízaci prací zhotovitele
b) připraví příslušné pódklady pro fakturaci díla
c) provádí předávání stavebních pracíadíla objednateli

d) zastupuje zhotovitele při jednáních ve věci předmětu této smlouvy

Zhotovitelje povinen ode dne převzetí staveniště vést na stavbě stavební deník Podle běŽných

zvyklostí.

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

2.

J.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

1,

2.
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4.

5.

6.

časovém postupu prací a o překažkách, které brání jejich plynulému postupu. RovněŽ tak o

využiti všech subdodavatelů.

objednatel, příp. jím stanovený TDI je povinen sledovat obsah zápísŮ v deníku a k záPisŮm

připojovat svá stanoviska.

3. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s provedeným záznamemobjednatele či TDI, je Povinen do 3

pracovních dnů připojitk záznamu svoje vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu

souhlasí.

Nesouhlasí-li odpovědný zástupce objednatele s obsahem zápisu, ktery provedl stavbyvedoucí

zhotovitele , zapiie svůj nesouhlas do deníku do 3 pracovních dnů s uvedením dŮvodŮ, jinak se

mázato,že s obsahem záznamu souhlasí.

Zápis zapsaný ve stavebním deníku, podepsaný stavbyvedoucím a objednatelem (PříP. TDI), je

důLazem o zapsané skutečnosti a je podkladem pro případné smluvní úpravy. ZáPis do deníku

však v žádnémpřípadě nenahrazuje dodatek smlouvy o dílo.

Zhotovitel je povinen předat po odstranění event. vad a nedodělků zjištěných při přejímacím

íízeni stavúy 
-objednateli 

originál stavebního deníku k archivaci dte § 100 odst. 5 zák. Č.

50lI976 Sb. v platnémznéni.

Vlll.
pŘEoÁtqí n pŘEvzETi DíLA

Řaanc provedená stavba se předává a píejimá. v rozsahu projektové dokumentace stavby a

vydaným stavebním povolením, případně též v rozsahu jednotlivých objektŮ schoPných

sámostatného užívání. Veškerá předání a píevzetí budou prováděna v rozsahu a zpŮsobem

stanoveným platnými předpisy a touto smlouvou.

Zhotovitel je povinen zajístit předložení veškerych 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 prací zaWYY, v\Zve

zhotovitel objednatele 2 pracovní dny před jejich zal<rs,tím, zápisem do stavebního deníku a

zároveňi mailovou zpráiouna 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 navýzvunedostaví, je zhotovitel oprávněn provést zakrýibez jeho ÚČasti.

K převzetí dokončeného díla yyzve zhotovitel objednatele písemně alespoň 5 dnŮ před

zahájenimpředávacího íizení a to zápisem do stavebního deníku.

o předání a převzďi díla sestaví zhotovitel "protokol o předáni a převzetÍ", který bude

obsahovat vedie základnichtechnických údajů zejména zhodnocení kvality provedených Praci,
soupis případných vad a nedodělků. Konečné protokolárni píevzeti díla mŮže b;it uskuteČněno

pouze po odstranění všech příp. zjištěných vad a nedodělků.

Dnem podpisu protokolu o předání apŤevzeti dilazačinábéžetzáruční 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.

4.

5.

6.
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1.

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 vytvořený a. dokončený podle

podmínek smlouvy a že po dobu zárlóni doby bude dílo mít vlastnosti dohodnuté v této

smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, technickými normami, PříPadně vlastnosti

obvyklé.

záruónídoba na dílo je 60.měsíců ode dne předání celého díta. v případě, že bude dodateěně

zjištěno, že dodava-á'použil materiály nebó stavební postupy, které jsou v rozporu s pD, a

v této souvislosti uyla zjistcn a závada,vztahuje se pak zétruka na dalšíchlměsíc od provedení a

pŤev zeti předmětné opravy.

zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé v důsledku neodbomého zásahu, neodborného užívání

ze strany objednatele (uživatele) azásahemtřetích osob.

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

záruěnidoby, a to pisemně na adrezu zhotovitele uvedenou v záhlavi smlouvy,

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

aoaavb apráceprovedené do doby ukončení prací,

Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku vad díla, je objednatel povinen bezodkladně po

jejich zjištění, písemnou řor.or, 
"*istenci 

těchto vad zhotoviteli oznámit, přiČemŽ zhotovitel je

povinen písemně oznámené,tedy reklamované vady díla bezplatně odstranit a to ve lhůtě do 15_

ii o.r.: oďuplatnění písemné výzvy _ reklamace objednatelem.

1.

x.

SMLUVNÍ POKUTY A NÁHRADA ŠXOOY
Za prodlení s předáním dokončeného díla či jeho částí zap|atí zhotovitel smluvní pokutu ve

výši 5.b00,-Kč zakaždý započatý den prodlení,

Za prodlení s odstraněním případných drobných vad a nedodělkŮ, bude-li s nimi dílo Či jeho

část předán o a převzato, zapiati'zhotovitel sŇuvní pokutu ve výši 1,000o_ 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 v č1. xv. nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel objednateli

povinen zaplatitsmluvní pokutu ve výši i.ooor- 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

z důvodu způsobených "" 
,t urry objednatele, nebo je zhot-ovitel nucen přerušit práce zduvodů

uvedených v bodě itt.: teto smlouvy. o takové skutečnosti bude zhotovitel vŽdY okamŽitě Po

jejím zjištění infoÁovat objednatéle zápisem ve stavebním deníku a zároveň i mailovou

zpráv ov (obec@ritka. cz)
Smluvní pokuty sjeánané dle čl. X. jsou splatné do 30{i kalendářních dnů od okamžiku

každého jednotlivého porušení ustanoveií speóifikovaného v čl. X této smlouvy, Mohou b;it i

započteny obj ednatelern vůči kterékoli ptatbě zhotoviteli.

ustanovením čl. x. o smluvní pokutě není dotěeno domáhat se práva na náhradu škody,

2.

4.

5.

6.
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xl.

vyšší Moc

1. Smluvní strany se osvobozují od odpovědno sti za částečné nebo ÚPlné nesPlnění smluvních

závazktt,jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci,

2, Zavyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy o dílo v dŮsledku

stranami nepředvidanýci aneodvratitelných událostí, mimořádné a neodvratitelné povahy amaji

bezprostřední vliv ná plnění předmětu této smlouvy, jedná se především o Živelné PohromY,

válečné události, stávk}, přípaáně opatření příslušných správních ÓrgánŮ na Území ČR,

3. Nastanou-li okolnosti vyšší moci dle odst. 1., prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou budou

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

nebude-li dohodnuto jinak.

xll.

ODSTOUPENÍ OO SMLOUVY
1. Bude-li zhotovitel nucen z důvodů na straně objednatele přerušit práce na dobu delŠÍjak dva

měsíce, může od smloulry odstoupit, nebudeJi dohodnuto jinak.

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

kalendářních dnů. před odstoupením od smlouvy je objednatel povinen na tuto skuteČnost

písemně upozornit zhotovitele a ponechat mu přiměřenou lhůtu na nápravu, max. vŠak 15

kalendářních dnů.

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

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

ul návrtr_na prohlášení konkursu byl zamítnut pro nedostatek majetku druhé smluvní stranY,

c) druhá smluvní strana vstoupí do likvidace,
al nastane vyšší moc uvedená v článku smlouvy, kdy dojde k okolnostem, které nemohou

smluvní strany ovlivnit a které zcela ana dobu delší než 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 oznámit

druhé smluvní straně. pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy vŠak není rozhodujícÍ,

jakym způsobem se oprávněná smluvrrí strana dozvěděla o vzniku skuteČností oPravňujících k

odstoupení od smlouvy.

5. pokud odstoupí od smlouvy některá ze smluvních stran z důvodů uvedených v odstavci l. Či 2,,

smluvní strany sepíší proiokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvY; Protokol
musí obsahovat zójména soupis veškerých uskuteěněných prací a dodávek ke dni odstouPení od

smlouvy. ZávéreÁprotokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného dÍla.

v připádě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vyPracovat

příslulný znalecký posudek vzájemně odsouhlaseným soudním znalcem. Smluvní stranY je

zavazujípřijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnotY díla.

6.yzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvY Se vYPoÍádaji

vzáj emným zápoótem, přičemž tento zápoěet provede zhotovitel.

7.Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámeni o odstouPení

7



oprávněné smluvní strany doruěeno druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy nejsou

dotčena právasmluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty ananábradu škody,

8.VpřípaděodstoupeníodsmlouvyjednouZesmluvníchstran,
uyhótou"n protoko1 o předání apíevzeti nedokoněeného díla,

dila avzťtlemlé nároky smluvních stran,

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

zákoníku.

xIll.

osTATNí uJEDrtÁruí
Vlastníkem všech materiálů a to volných i zabudovaných je od samotného Poěátku

zhotovitel, který nese veškerá nebezpeěí prip, stoay na zhotovovaném díle a to až do jeho

protokolárního předání objednateli. To ." iyr.a máteriálŮ dodaných na stavbu Před jejím

započetím i v jejím průběhu.

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

před podpisem protokolu o předáni apŤevzetí stavby,

zhotovitel se zavazuje, že při provádění všech prací bude d9ýr_zo.vat předpisy o

bezpečnosti a ochraně živšta a zdráví pracovníků n1 stav_bc. Rovněž prohlašuje, že bude dbát,

aby nedoch ázelo ke škodám ,ru mu3"ň soukromých osob ani na majetku obce či státu, Dále

zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistku odpovědno sti za škodu způsobenou svojí

činností v minimální pojistné částce 5 mii. ke u že bude Platnost této PojistkY udrŽovat Po

celou dobu provádění díla.

smluvní strany se dohodly na tom, že žádnáze smluvních stran není oprávněna postoupit

práva azávazky ztétosmlouvy 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. Kamil Abbid (te1.777 425 t44)

- ve věcech technických: (tel. )
Ve věcech souvisejícict , ptrrcrrir., podle této smlouvy je zazhotovitele oprávněn jednat:

ve věcech smluvních: """"""Ing, Pavel Morav, vódoucí OTÚ oblasti

ve věcech technických: ............ .............hĚ. Jan Černýo technický vedoucí obl,

xlV.

UsTANoVENi o DoRUčovÁrtí
1. Veškeré písemnosti avýzvy a reklamace se doručují.na adresu objednatele nebo zhotovitele

uvedenou v této smlouvě. pokud v pruběhu plněni teto smlouvy dojde ke změně adresy

některého z úěastníků je povinen terrto účastník neprodleně písemně oznámít druhómu

účastníkovi tuto změnu a to způsobem uvedeným v tomto článku.

2. Nebyl_li objednatel nebo zhotovitel na uvedené adrese zastižen,písemnost se prostřednictvím

poštovního doručovatele uloží rru poste. Nevyzvedne-li si účastník zásilku do deseti kalendářních

dnů od uložení, považuje se poslední den tétó 11,fty za den doručení, i když se účastník o

doručení nedozvěděl.

bude k datu účinnosti odstoupení

který popíše stav nedokončeného

1,

2.

J.

4.

5.

6.
7.
8.



1.

2.

J.

xV,

zÁvĚneěr,rÁ usTANovrHi
Smlouvou neupravené vztahy se řídí obecně platnými právními předpisY Platn}mi na uzemí

České republiky.

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

odsouhlasených dodatků.

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

povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci předané k provedení díla,

vyklidit prostory pos['ytnute k provedení'díIa á místo provedení dila a uhradit veŠkeré sPlatné

peněžité závazky podie smlouvy; zánikem smlouvy rovněž nezanikají práva na jíž vzniklé

(splatné) majetkové pokuty podle smlouvy,

smlouva je vyhotovena v čtyřech stejnopisech s platností origináll, z nichž dva obdrží

objednatel a dva zhotovitel.

5. smlouva, jakoži případné dodatky, nabývají platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými

zástupci smluvních stran,

Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy včetně jejích pŤíloh Ťádně seznámily, s

jejím obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavirají svobo-dně, nikófiv v tísni, či za nevýhodných

póaminet . Na důkaz připojují své podpisy,

Akce bude spolufinancovaná ze státního fondu dopravní infrastruktury,

4.

,7

Přílohy:

V futce, dne

č. 1. specifikace díla a kalkulace ceny dle nabídky zhotovitele

b/í Y Praze, dne .

-'r-ffir,16000Písna6
lng. Pavel Morav

v plné moci Nap,
(2,)

; Ři;Kq
Řitta



REKAPITULACE ZAKÁZKY
Kód:

Zakázka:

Ks0:
Místo:

cz-cPV:

zadavate[:

obec Řitka

0901 í6

Chodnik v ul. Pražská, úsek Spojovací-Zahradní,

8zz z9 7
Řitka, Pražská ut. k.ú, Řitka, Mníšek pod Brdy

45233,161-5

Uchazeč:
STRABAG a.s., Na Bělidte 198/21, 150 00 Praha 5

Řitka

cc-cz:
Datum:

cz-cPA:

lČ:

DlČ:

zll21
24.8.20,17

42.99.29

lČ: 60838744

DlČ: cz60838744

Projektant: lč:

lng. J. Henig DlČ:

Poznámka:
ioupis prací je sestaven za využití potožek Cenové soustavy úRs. cenové a technické podmínky potožek Cenové soustavy LrR§, které nejsou

uvedeny V soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogŮ) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, PoloŽky soupisu pracÍ,

které nemají ve stoupci "cenová soustava" uveden žádný údaj, jsou individuátně katkutované potožky a nepochází z Cenové soustavy ÚR5.

Uvedené rnýměry v soupisu praci jsou vygenerovány z pňslušné situace souboru s pňp. "dwg".

€ena bez DPH 719 960,26

DPH záktadni

snížená

5azba daně

21,W
15,oťÁ

záktad daně

719 960,26
o,00

Výše daně

15,1 191,65

0,00

s DPH v czK 871 151,91
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REIGPITULACE čLENĚNí souPlsU PRACí

zakázka|
chodník v ut. Pražská, úsek Spojovací-Zahradní, Řitka

objekt:

íOí - Soupis prací obj. íOí-chodník

Místo; Řitka, Pražská ut. k.ú. Řitka, Mllíšek pod Brdy

zadavatel: obec Řitka
Uchazeč: STMBAG a. s., Na Bětidte 198/21 , 'l 50 00 Praha 5

Kód dítu - Popis

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

Datum; 24.08.2017

Projektant: lng. J. Henig

cena celkem [cZKl

719 960,26

666 553,72

1 - Zemní práce 179 3,1,1,52

4 - vodorovné konstrukce 1 ,l04,1z

5 " Komunikace pozemní z07 847,67

8 - Trubní vedení 1z7 59,1,59

9 - ostatní konstrukce a práce, bourání 128 783,47

997 - Přesun sutě 21 100,36

998 - Přesun hmot 8,15,04

VRN - Vedtejší rozpočtové náktady 53 406,54

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 1 3 054,33

VRN3 " Zaňzení staveniště 10 173,04

VRN4 - lnženýrská činnost 1 0 01 2,90

VRN6 - tjzemní vtivy ó 258,50

VRN9 -ostatní náklady 13 907,77
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objekt:

SOUPlS PRACÍ

Zakázka:
chodník v ut. Pražská, úsek spojovaciZahradní, Řitka

101 - Soupis prací obj. 101-chodník

Řitka, Pražská ut. k.ú. Řitka, |,^níšek pod Brdy

zadavatet: obec Řitka
ljchazeč: STRABAG a.s., Na Bětid(e 198/21, 150 00 Praha 5

) Datum: 24.08.2017

Prcjektant: lng. J. Henig

_
I pč |Y 

Kód
lD

Popis l,^nožství
J.cena Cena cetkem a;rcvá l
tczK] tcZK] sustava l

Náklady §oupisu celkem 719 960,26

666 553,72o HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce 179 311,52

-8 

45-a]c;]]lJ rol5ofl
.. odstnnění křoún a stronú s odstraněním kořenŮ prŮíŤĚru krere do í00 mm do sklonu terénu 1 : 5, pň celkové plď§
" ól mm?
W 76,4 304,000

W součet 304,000

PP sPÁt€ní od§traněných ťoún a stlomŮ na hromóch prúnĚru kmne do l00 mm pro iakilkoliv p{fthu

w 76,4 304,000

W součei 304,000

-1 rrl,rrlcs ÚRs ro15 oa

W součet 14,0ú
1, óó3,rolas{nJlol5 oa

oo Frézováni Ťfrčného Podkladu nebo krytu a naložením na dopravní prGtředek ptfthy do 5m m2 bež překižek v tras
" pruhu šířkydo 0,5 m, tloušťky vEtvy 0 mm

W (6,0114,0+í07+2)-0,3'1,05 ,{0,ó35

W součet 40,ó35

Frézování žifčného podkladu nebo krytu s naložením na doPřavni prostředek pl€hy do 500 m2 bez přeýažek v trase
Fhu šiřlry přes 0,5 m do 1 m, tloušťlry v6try .l0 mm

Rozebrání dLažeb a dilců komunll.ací pro pěčí, vozovek a pl€h s přemístěním hmt na skládku na Edálenost do 3 m

PP neb s naložením na dopravní prostředek komunikací pío Ěí s ložem z kareniva nebo žiMce a s ťp{nispir
z betonov.ích nebo kareninových dlaŽdic, dek nebo tvarovek

W 8,0}ó,0

W 3ó.1,05

W součet

37,800

37,800

". 
Frézováni ávičreho podktadu nebo krytu s Mložením na dopnvní prostHek plchy do 500 il bež překižek v tr6e

'' Nhu šiňry ď60,5 mdo í ň, tloušťl{yvBtvy í00 mm

funimka k pbžce:
P celková §ře prL,hu c@ 4,5 n

W 8,ťl,ť1,05 8,400

W součet 8,,{0o

vytrháni obrub, Vybouráním tože, s přemístěním hmt m skLádku na wdátenGl do 3 m nebos natožením na dopravní

Pr6tředek z kíarniku nebo obrubniků stoiatých

37,000W ó,0+14,0+9,0+8,0

W součet 37,000

PP

f'TK Frríozsol

$lmutí ornice nebo lsní pudy s vodorovným Přeňístěním na hromdy v místě uPotřebeni nebo na dď6né ó tryaté
skládlry € složením, m wdáteMt přs 50 do 100 m

108,4,5,0,1

součet

PP
odkoBávhy a ProkoFivky rezaPažené pro spodni stavbu žeLeznic strcjně s přemístěnim výkopku v Pňčných píofileh
do 15 m nebo 5 natoženim na dopravní prostředek v horninách tř, 1 a 2 do 100 m3

((108,0-0,1+21,0'0,15)'1,í )/2

v zemníku na suchu v hornině tř. 3 objem do í00 m3

vykopiávlry v zemnícich M suchu s Přehožením výkopku na wdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní
prGtředekv hornině tř. 3 do 100 m3

7í,28.í 5,345"pro zňzení násypu"

18,27"pro dosypávky za vnější obrubou"

součet

55,935

18,27o

74,205

oo fukopávlry a Prokopivlý nežapažené pro spodni sbvbu žeteznic strcjně § přemístěním výkopku
' ' do t 5 m nebo s naLožením na doPravní Pr6tředek v hornině tř. 3 do í m m3

W ((í08,0'0,1+2í,ť0,15)'1,1)/2
W součet

7,673

7,673

oo HtNb€ní apažených i nezaPažených ďh šířky do ffi mm s urcvnáním dna do předepsareho profilú a stridu v hornině
" tř. 3 do íOO m3

W "pro trubní vedeni-pňpojka Uvl'

W 1,5*0,3+ó2,5*0,3 19,200

W součet 19,200

T.3 t=-@úŘiro15-a,l
" is"Hí 

žapažedých i nezaFžených §chet s pňFdným nutným přemistěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 do

W í,ť1,0'0,7'2"výkop pío vpusti" 1,400

PP
vodořovre přemístění výkopku rebo sypaniny po suchu M ob\yklém dopravním prGtředku, bez naložení výkopku,
ávšak s složením b€z rczhrnutí z horniny tř. l až 4 na wélenGt přs 50 do 500 m

'brnice přesun z mezideponie zpět do místa utožení cca 'l00 m

40,6
'zemina z odkopávek do násypů cca l00 m"

15,345

40,6@

l5,345
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Pč Ty

/

E[al-^!!, -
PP

PP

,l9,2-9,ó"odvoz přebytku zeminy z ýikopú pro trubní vedenť

1,4"ýýkop pro vpusť

o,5'o,5'o,5'zemina z yýkoPu pro bet. Patku §toupku značky

svahu do íi5
1 ló,3,5

součet 67,070;ffi
vdoíovné přemístěni výkopku nebo §ypaniny Po suchu na obryktém &PíaYnim pí6třdh, b€z Mloženívýkopku,

avšak se slož€ním bez rozhínutí z hoíniny tř, 1 až 4 m EdáteMt př6 9 0m & 1 0 m m

" mina ze zemníku,cca 20 km"

55,935

l8,27"pío do§ypávky za vnější obrubou"

9,ó00

1,4@

0,125

55,935

18,27o

W Součet 74,ZO5

mTTrl6r?o' 1o' lPřípr"t"k k-oaorouné-ru př".í,tóí 
"lt 

opt ul,yp*inr 
"-""-

PP avšakssloženímbezrózhinutízhornínytř.1 až4mwdáteMtPňptatekkceněakaždýchdalŠÍchiaPoČatých1

W "remina ze zemníku-cca 20 km"

w 55,935'10 559,350

W ,|8,27'1o"Pro dosypávky za vnější obrubou" 182,7@

742,05o

PP

W 'brnice přesun z meldeponie zŇt do místa uložení cca 10o m

w 40,6 40,600

W "remina z odkopávek do násypů cca 100 m"

w 15,345 15,345

Vv 'zemina ze zemníku"

w 55,935 55,935

W 18,27"pro dosypávky za vnější obrubou" 18,270

W ( 1 9,2-9,ó)"odvoz přebytku zeminy z výkopů pro trubní vedení' 9,ó00

W l,4'Výkop pro vpu§t' 1,4@

W o,5'o,5"o,5"zemina z ýýkopu Přo bet. patku sloupku značky 0,125

W Součet 141,275

!qrjE-1*i lř*r-r*"-- -,ii,*-";, ; 841af§-4rnLl
__ Utoženi sypniny do msypů Pro sPodní stavfu železnic s rozpíostřením sypaninyve vBtvách, 5 hrubým urovnáním a
PP ,učním hutněnim ob]em přs 3 m3, z hornln sudržných

W součet

Ej]lr-,!, _]l!="},!1!
1"žrŇ. 1oo,3 .-_rer,,ffi 

-,aar- ,_,,l,er"ml,p*r

w 108,0,0,6"1,1 71,280

vv 5oucet 7l 
'280

l isfilizrzolrói 
'lútoženísvpaninydonásypůnezhutněnýih-sktaa't<aaočasná 

|. ,r ,- .r,j"olt| 49,09| roas,zl|cíunszorsoi1
L:' .l - :: lutozenlsyÁnrnyóomšypaíozpróTrnrísýpámý@EtvacnasnruDymUíoananlňneznuaňéňyo2FrycnhoilV

PP *^,.,. -'

W 108'4,5'O,í"oínice" 48,ó00

W ((í o8,o'o,1 +21 ,o'o,1 5)'1 , í ) /2"odkopávky píokopávky"

W ( ( 1 o8,o'o,1 +21 ,ťo,1 5)'í ,1 ) /2"odkopávky prokopávký'

W l9,2,9,ó"odvoz přebytku zeminy z uýkopů pro trubní vedeni"

w 1,4"výkop pro vpusť

W o,5'o,5*o,5"zemjna z yýkopu pro bet. patku stoupku značky

7,673

7 ,673
9,ó00

1,4@

0,125

W Součet 75,071

_ obsvpáni ouertú ma pňthtým púVodním terénem §ypdninou z vhodných hornin Í aŽ 4 nebo futedá(em uloŽeným ve
PP wdáienoti do 30 m od vnĚjšího knie obieŘu pro iakNkoliv miru zhutnění bez prohozeni §ypaniny

w "dosyPávky za vnéjší obrubou hutněné 98%Ps"

W 1 í ó.o, í 5,1 ,o5 18 ,27o

W "nedostatek zéminy pňvést ze zemníku do 20 km"

W Součet 1a,27O

rrrrilrrr'r',- -rffi;r"* @-t"l'gglcl,:"atrcr
ob6yrÉní Ftrubí strorně syPanlmu z vhodných homin tř, 1 až 4 nebo mteriátem pňPíaveným podét výkopu ve

PP wdát-rir ao s . oJ t"!,Ó iňre, pro Jakoukotiv hLďbku výkoF a míru zhuinění bez prohozeni sypaniny

W 1,5'(o,3,o,15)+ó2,5'(o,3,o,15) 9,600

w součet 9,600

rrTTT1813ol1o1 
-Rozm.t

|--|"|,-,--"-,
Pp _;
W 1ló,3,5 40ó,000

W 8o"rozprostřít v místě §ktádky dočasné" 80,000

Součet 48ó,000

zaloŽení parkového trávníku vý€vem Plochy do 1 m ml v roMne a ve svanu oo l :l 
_

z"tožuní miunífu nu púaě př€d€m pňpravené pt@hy do í00o m2 výsevem včetně ubženi parkovéM v rofrně neb na

w Součet '{o6,000

PP 6lva pícnin sfiĚi travnl batení obvykle 25 kg parková síĚ exctGive (í0 kg)

10,í50

PP Úprava pláně vyrcvnánim výškNých rozditů v hornlně tř, 1 až 4 * zhutněním

W 234,ď1,05+(116'í,1)-1,05+8+ó

W Součet 393,ó80

rr6|K!=ť8o3rll* ffiL---- -- ,- T.rl 4ď___14r ",,q,tiŘ"91l!L]
pp uvátcováni trávníku v roúně nebo na svahu do 1:5

406,0o0W 11ó,3,5

vv 'oucet 
406'000

E_E@lri_É_.ár"" _@.,!E"'"-E
PP vyPteti v roviné nebo na §vahu do 1:5 trávníku po vý*vu

w-r**ry,',]:r"*,ffi :-, _--
PP zaliti rGtlin vodou ptchyáhonů jednotlivě Př6 20 m2

W 4oó,o,o,1 1o,Ó0o

w Součet 40,ó00

rrTi,-Fs.85ílz _'- _,_'_ rrd '.*,*T'' r4r,oor-,- , '8m,'oFÍÚŇ'o15g]
PP Douoz vody pro álivku rGtlin na wdálenost do 1000 m

w 40ó,ť0,1

W součet

D 4 vodorovné konstrukce

r3j]-atrBlr77? Fťkt"d *!"l"ž" pad d'"žb*_doíovný nebo do sk(onu 1:5 zietonu prostého tt do '!OO mm

40,ó00

40,ó00

ffitkem Cenová i,"Ň 
- 

lu *Ť'* jď_ *'Éii 
_ soustava l

23 l K |181411131
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FF9 Popis -., 
-^o*, 

',a'r"li 
cena cetkem

Podklad neb tože pod dlažbu (pňdlažbu) v ptoČe vodolovné nebo Ye sklonu & 1:5, ttqňťky d Í do 1m mm z
PP *tonu pr*tého

r |*T ]!499
_ _ Podklad nebo tož€ Fd dlažbu (Pňdtažbu) P ňplatek k cenám za hždých dalšich i započatých 1 0 mm tloGťky podktádu
PP neb lože přs tm mm z betonu píostého

Vv 2'u 10,ooo

w Součet í0,0@

, ____, Ii
PP Pňp{atekatožežbetonuBcló/zo

Wz
W součet

D 5 Komunikace pozemní 207 847,62

-

2,000

2,000

PP Podklad ze itěrkoddi ŠD s rozPrdtřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

W 234'í,05+8,0+ó,0

W součet

z59,7@
259,700

il+lLrl*t* -lr".*;*", *r* . *,.* "rr;.r*, C*'t" 'rr, ,* q'
p6tňk žifčný spojovací z kationaktivní emuke c@M, ČsN EN 13808 v mrcžstvi 0,5 k9/m2

W 40,635+37,8 78,435

w Součet 78,435

kíattoýi hton v6tva obrusilá Aco ,lís (ABs) s rozFdtřenim a * žhutněnim z npdifikovaného asfaltu v pruhu Šiň(y
PP ao 3 m,; zhutnění tl. 40 mm

W 40,635+37,8 78,435

w Součet 78,435

FaraFzl5óí3í 
--r,, 

ffi]58r,%rilRsroliln
fufattoyi bton v6tva ložni AcL 22s (ABVH) s rozprGtřením a zhutněním z npdifikovaného a§Íaltu, po zhutnění Y

" oruhu šííky do 3 m, po zhutŇni tl. óo mm

W 8,ť,|'1,05 8,400

w součet 8,400

Fťir5r4511l1l 
'-1 

886n4aanRsroffii-l

DhžM nebo pňdlažba z lomvého kamne lomřsky uPraveného ňgotového v plď* v&rovné nebo ve sklonu tl. do
PP 

Z5O mm, bz vyplnění spir, s provedeníň lože tl. 50 mm z betonu

r;rrr;rrr,*, lii m@l
xladení dlažby z b€torcvkh zámkových dlaždic korunikací pro ĚÍ § toŽem ž kamniva těŽeného rebo drceného tl.

PP do{ mm, svyplněním §Pií§ dvojitým hutněnim, ťbrovánima * sretením přebyteČného mteňálu na kraJnid tl.

óo mm skupiny A, pro d€hy pi6 ím do 300 m2

W (234.1,03+8,0+6,0)-12,5

W součet

lEll]yzzyp_@
dtaždice betonové dlažM zámková (ČsN tN 1338) dtažba zámková lČKo ] m2=3ó kusů 19,ó x 1ó,1 x ó pňrodni

bznáúka k Nbž@:
P sptřeba: 36 k6l m2

W 24z,5zď1,o3 249,796

(tadenl dlažby z betonďých ámkoyich dtaždic komunikací Prc ĚÍ s bŽem z kareniva těŽeného nebo drceného tl.

PP do 40 mm, s vyPtněním spár s dvorltým hutněníú, vibrováním a € sretením Ňbytďreho mtedátu na kninlci tt.

ó0 mm skuPiny B, pro ptGhy do s d
W 0,ó+1 ,9+1 ,5+0,8+1 ,9+2,0+2,5+ 1 ,3 1z,5@

W Součet 12,500

ffilor6*fur*ráč"*,,á----'-- r ^, I 13,1E|-i - .'oc,nrjďÚF.§nt50-
P P dlaždlce b€toŇvé dlažba zámková (ČsN EN 1 338) dtažM zámková -sl" EPEcxÁ í m2=:,0 k$Ú 20 x 1 o x Ó barevná

w 12,5oo'í,o5 13,125

r*rilrrrr,r* ffi-^ť""r. --"---l .z ffi-,lai'glc'ms'o1"']
oo Vyptnění sBár dLažby (Pňdtažby) Z lorcvého lcmne v iakémkoliv §klonu ptehy a lakékoliv ttouŠťlry cemntovou

ltou f zatřením

czsno.xcl 

--T 

a T- ;ooo] rzimr-zsr,aoir- _ l

D 8 Trubni vedení 1z7 591,59

|áfTT8?í3lýí1 r' ::' -

24ó,17|cs úRs 2o15 01

PP
kntáž tvarovek na kanalizaČním potrubi z trub z plastu z tvrdého Pvc systém KG neb z poLypropyLenu systém l(G

trubky z potyvinylchloddu lGnalizace domvní a UliČní KG - systém (Pvc) PiPelife kolena KGB KGB 2mx15'

kanollzoce plostové KGB 200X30'

domvni a utiční KG . systém (Pvc) PiFLife kotena xGB KGB 2&30"

24z,52o
z4z,5?0

|' 2ooo v otevřerem výkop! dvouGých DN í 50

@
P P trubt(y z polyvinytchtoridu kanatizace domvní a ulični KG . systém (Pvc) Pipelife kolena KGB kGB 1 50x1 5'

p-t-Frr,*" -- 
-r.,/rr_ 

_^r§T"n"r.,r, l

__ kntáž tvarovek na kanalizačním Potrubí z trub ž plastu z tvrdéhq pvc sy§tém xG rebo z PotyPropytenu sy§tém xG
PP 

2ooo v otevřerem výkopu dvdo9ich DN 20o

rawr*r* lffi-- 
--@- 

---*aEa"r"al)

PP trubky z
cs úRs 20í5 01

r,#qoa,-
PP osazení b€tonopich dílcú Pro §chty skruži rovných

Fry8r44í4111 ","ýd,
PP ogzeni žetezobetonových dílcŮ pro šachty skruží základových

rra -rr"a,* m*'''-l
PP kení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno hmtncti Jednotlivě do 50 k8r-
PP osžení b€tonNých ditců PĎtencŮ nebo áíŮ pod Poktopy a mňže, výšlry ď6 1o0 do 200 mmoa' _.

PP PBtens ryrovnávacíTBD 10A

PP skruž horní T8V 5craiiv,*^-ffi - -:
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|r' 'J Kód 
__ 

,oo,: lÝtJ 
_ 
l,^íložství 'Ů,"

cena cetkem

tcZKl

cenoVá
soustava

J

PP skruž s výtokovým otvorem TBv 3al 5P s otvorem DN í s Pvc

--*1PP skruž s výtokďým otvorem TBv 3a2oP s otvorem DN 200 Pvc

------r48ia|-|
PP Dno s kalovou prohlubní TBv 2a --_-_=_ruG@p4 ríuljl-S
PP obrubníková vtoková nňž.B125 např. Radbuza 8125

- - - 

-._+--1

PP KatNý koš UBí, žárově ponnkovaný

l k ]---roool rr8,?8l----_ ,___r*Er ]
PP Úprava ěeta trub řezáním pod úhlem

b"t*, p.ďým tř. C 1ólr0 re"ř""ý r,ýk"p 

----lPP ob€tonováni Potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, b€ton tř. c 1 6/20

D9

0,21+8,75

2'0,5"obetonování vpusti

součet

ostatní konstrukce a

8,9ó0

1,000

9,960

bourání

P P Mntáž súďé doFavní značky záktadní vetikosti do 1 m2 obiímkaml na sLouplry nebo konžoly

bnúmka k plož@:
? použrtstóvdlldzfuau

PP funiáž sústé doPŘvní žnačky žáktadní v€tikGtt do 1 m2 Fá§kovánlm na stoupy

fuznónka k wbž@:P PoužttsttÝaJl.tztfučku

.. ,yrobky a bbute orlentační pro nÁvěsti a abezpďovací aňzení silnični zMčlry dopravní sústé bMlrex - mnuáž M
' ' sloury uplMcí pá§ká 12,7 x 0,75 mm (50 m)

PP Mniiž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do b€brcvého ákladu, vč, výkoF a bet. Patlry
bfránko kpložce:

P použrtptModn sloupek

W
.. ,yroblry a tabule orientačni Pro návěsti a žahzpďovací ňňzení sitniční žMčlry dopíavní sťslé vičb pta§tová na
" stouFkóo

@Ti@-
." ýýrobky a bbule odenhční pro náv*tí a zabezpďovaci žaňzení silnični značlý dopravní svidé upínací svorlry na
' ' stNFk Us @

t?íIa]r5111111 -
P p Vodorovné dopravní žnačeni stňkané barvd dětící čára šířky í 25 mm suťslá bílá áktadní

W 109 109,000

w součet í09,000

PP vodoíovné dopravní značení stňkaným ptastem dělící čára šíR(y 1 25 mm $Mslá bílá retroreflexní

pp Předznačeni pro vodorovné značení §tňl.áné baryou nebo prováděné z nátěrďých hmt liniové dělicí čáry, vdicí
prouzxy

" 
d" l"ž"

Do o9zení silničního obrubniku betorcvého € zňzením tože, s \yplŇním a atřením spiir cerentovil mltou storatého
' ' s dni opěrou z b€tonu prGtého tř. c í2115, do lože z betonu prGtého téže značlry

W ó,0+14,0+,|07+6,0+2,0

úRs 2o15 o1

135,0@

W součet 135,000

'4wrýrlr4ó@--_Tni*a"toro,ý*oari**ýir1.iii 
@

PP obrubnílrybetonovéaželezobetorcvéchodníkovéAm 2-15 100xl5x25

í23pool 23o,ýr-, l r8rraFsúRsro15oa
DD o9zeni chodnikového obrubníku b€tonového re zňzením tože, s vyplŇnim a zatřením spércerentovou mttou

tojatého s boční oÉrd z betonu prostého tř. c í2115, do lože z betonu prctého téže značlry
yý 2,0+9,5+8,5+5,5}9í,5+4,0+2,0 123,000

W součet 123,000

_ j@j4 _r,!4I ]
PP obrubníkybetonovéaželezob€tomvéchodníkovéArc0í0-19 íOOxí5x25pňmý

tď"r,r** 

-rá,,"-".r"r 

,,"'l-''-"

Frril%.l1ílí1

PP zálivka spar obru§né vFtry asfaltovou tryale Prúžrcu álivkou h horka 5 profrézováním spáry

W (6,0+14,0+107 +2,0+4'0,3)'1 ,05+1 3,0+5,0 154,710

Čištění pňkoŇ komunlhcí rúčňě pň šiřce dna přes 4m mm a obiem nán6u přs 0,50 m3/m

značek dopravních nebo oňentačních se stoupky s betonoyými patkamj

D 997 přesun sutě

oo Vodorovná doprava §utl bež naloženl, ate É složením a s hrubým Urovnáním Přplatek k ceně a lGžď da§i l rapďa§
" 1 kmpřsí km

W 1o,22a.19

W součet

". 
odstraněni &pravních nebo odentačních žnaček s §Loupkem s uloženim hmt na wdálenost do 20 m neb s
aloženim na doFavni prostředek, se zásyp€miam a ieho zhutněním§ betonovou Patkou

W 7,585+3,57+0,,ló4

W součet

2í í00,3ó

tTílT'-lrrrrr155í-@
W 4,185+3,893+2,í5

W součet 10,228

@
194,332

194,332

í1,319
í1,319

-__ [i T- rlspór| ,?srr---5lmpoFsúRsro15oa
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Kód Popis ; l,rlnožství J,cena - Ceňi'cetkem Cenová |

ICZK] ICZK] soustava l

11,155

1 1,155

PP
vodorovnádoPrava§utibeznarožení,alessloženímashrubýmUrcvnánimP;ipr.t"rriffi
l km přes 1 km

11,319,19

11 ,319

W Součet u5,o61|gsTKIr"E T i__l-_'.!,r"I lr,rL - 
.?4,žrai^-."rlpP Nakládání na dopravní pr6třdlly pro vodorovnou dopraw suti

W 10,228 1o,z28
W součet fi,228

M]rrrrr*LF"'.á*írr*,ýj!.iň",*,"*""lr*-ř;r - __ r j_I lrprg| 4_____ ]n,rrai-r-!.1l
PP Nakládání na dopravni prostředky Pro vodorovnou dofiaw rybouíaných hmt
W íí,3,I9
W Součet í}19

PP Poplateka uložení sbvebního odPadu na skládce (siuako *) l"t-*em
W 11,155

Vv součet

tarfKlrrzň4s- ]i ;il"ž",,í"dp"d-; -:I t T íolrTf 5í4-5r|-- 5ró3lfriúŇr!r9,_or]
PP Poplatekza uložení.bvebního dP.du na skládce (skládkovné) z asfattových FvťchŮ

10,228

10,228

D 998 Přesun hmot 815,04

--- - l-iT--l"I-"'--a.
PP Přsun hmt pro pozemni konunikace s krytem dlážděný. awi řo-ar"n*t ao zóit"re 

"nu

o VRN Vedtejší rozpočtové náklady 53 406,54
D VRN1 PrŮzkum@ 13054,33

E] Klo1rro3ooo _l ,iolÓěFansroísoí l

W 4,185+3,893+2,15

W součet

Pruzkumné, geodetícké a projektové máce Fáce pň provádění stavby

K

D VRN3 Zaňzení staveništěffi
PP základní rozdětení ŇVďnich činností a nákladŮ žaňzení sbveniště

í0 012,90
zoozpgFcsúRs2orsqa

PP lnženýEká člnn6t zkoGky a 6btní íněř€ní zkoušky tlakové

PP

PP Průzkumné, geodétlcké a Přojektové práce g€odetické Práce po výshvbě

provdeni sbvby

Hlavní tituly pruvodnich činMti a náktadú Územní vlivy miMhveništnídoprava futedátŮ a uirobkú

cbtatní náklady souúÉiíci s objektem b€z rozliŠení
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sTRABAG

l,
PLNÁ Moc

STRABAG a.s., lČ 608 38 744
Praha 5, Na Bělidle 198121, PsČ 150 00
obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634

obchodnífirma:
se sídlem:
registrace:
jejímž jménem jednají: lng, Ondřej Novák, předseda představenstva

lng. Jiří Dynka, člen představenstva

zmocňuje

své zaměstnance

tng. 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
obIasti

lng. Pavel Morav, narozený 07.10.1972, bytem Za Příkopem 789, Dotní Břežany, vedoucí OTÚ oblasti

k zastupování obchodní firmy z titulu výkonu své funkce

- ve všech úkonech při zadávání veřejnýchzakázek s předpokládanou cenou do 75 mil. Kě (slovy:
sedmdesátipěti miliónů korun ěeských) bez DPH,

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

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

Zmocněncijednaji a podepisují vždy dva společně,

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou do 31.12,2017.

V Praze dne .,. ?, ?, k/*. . ..

l
t

lng, Jiří DyIka
člen předsťavenstva
STRABAG a.s.

Zmocnění přij

lng. Michael Procházka
ekonomický vedoucí oblasti

h,gfi;*;|;;;;"
vedoucí oTu oblasti

Společnost je zapsána V obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, Vložka 7634
sídlo; Na Bělidle 198/21, cZ-150 oo Píaha 5 / ČR, DlČ: cz6o838744 7r

lng. Jan Čern
technický ve{óucí oblasti


