SMLOUVAO DÍLO
Č.: SD/169/2019/OVR
uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném
znění (dále jen ,,občanský zákoník)
I. Smluvní strany
1.1. Objednatel
MĚSTO KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ
zastoupené starostou města, Ing. Štefanem Drozdem
se sídlem: Nám. Dr. E. Beneše 85, 431 51 Klášterec nad Ohří
IČO: 00261939
DIČ: CZ 00261939 plátce DPH
bankovní spojen i: Komerční banka, a.s.
číslo účtu:
telefon:

, fax:

e-mail:
dále jen objednatel
Zástupce objednatele ve věcech smluvních :
Ing. Štefan Drozd - starosta; tel.:
; e-mail:
Zástupce objednatele ve věcech technických a orqanizačnich:
Vlastimil Dokoupil - vedoucí OVR; tel:
; e-mail:
jana Kúhnerová - referent OVR; tel:

1.2.

; e-mail:

Zhotovitel

SVS 2000 spol. S r.o.
zastoupené: Oleksandrem Dudčukem - jednatelem společnosti
se sídlem: Mořičovská 1210, 363 01 Ostrov
IČO: 25241753
DIČ: CZ25241753
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu:
telefon:
e-mail:
dále jen zhotovitel
Zástupce zhotovitele ve věcech smluvních:
Oleksandr Dudčuk - jednatel společnosti,

,

Zástupce zhotovitele ve věcech technických a orqanizačních
,

,
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Il. Předmět smlouvy
2.1.

Zhotovitel se zavazuje objednateli provést a objednatel převzít a zaplatit provedeni díla:
"Oprava terénního schodiště a cesty, Zámecký park v Klášterci nad Ohři"
v rozsahu stanoveném:
·

nabídkou zhotovitele ze dne: 02.04.2019

·

zadávací dokumentaci EC: 03800 l 2019 ze dne: 25.03.2019

·

podmínkami stanovenými touto smlouvou a jejími nedílnými přIIohami tj. položkovým
rozpočtem a harmonogramem jež tvoří přílohy Č.1 a 2.této smlouvy

Součástí díla je:
·

vypracováni dokumentace skutečného provedení stavby,

·

předáni dokladové části stavby. Obsahem dokladové části jsou zejména geodetické
zaměření, geometrický plán, protokoly, revizní zprávy, zápisy o předáni pozemků a
nemovitostí, doklady o likvidaci odpadů, fotodokumentace, provozní řády a manuály, atesty
certifikáty, zápisy o zkouškách, prohlášeni o shodě atd.

2.2.

Smlouva zahrnuje veškeré výkony a vedlejší výkony, které jsou potřebné ke zhotovení díla, i
když tyto nejsou uvedeny výslovně v textu smlouvy nebo v podkladech pro smlouvu či v jejích
přilohách.

2.3.

Změna díla, jak je popsáno v této smlouvě, je platná pouze tehdy, pokud je sjednána ve formě
listinného dodatku k této smlouvě nebo zápisem ve stavebním deníku, potvrzeným podpisem
oprávněných zástupců obou smluvních stran.

2.4.

Zhotovitel prohlašuje, že na základě specifikace díla uvedené v ČI. 2.1. této smlouvy je dílo
dostatečně určitě a srozumitelně vymezeno, zejména co do umÍstnění, rozsahu a podoby.

2.5.

Zhotovitel se zavazuje dílo provést na svůj náklad a vlastní nebezpečí řádně a včas, objednatel
se zavazuje řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatí za něj cenu díla, jak je určena v ČI. lV
této smlouvy.

Ill. Místo provedení díla a doba plnění
3.1.

Místem provedení díla je Zámecký park - parcela č. 1142, 1146 v Klášterci nad Ohří, rejstříkové
číslo 42131/5-547.

3.2.

Doba realizace díla bude celkem 89 kalendářních dní.
Zhotovitel zahájí provádění díla dnem od 03.06.2019.
Termín dokončení díla a jeho předáni a převzetí díla objednatelem do 30.08.2019.
Detailní harmonogram postupu a případné dílčí fakturace prací je přílohou č. 2 této
smlouvy.

3.2.

Dojde-li k zastavení prací z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, pro které nebude
možné dodržet technologické postupy dle platných norem v ČR, musí zhotovitel přesto učinit
vše, co je ještě pro něj ekonomické, aby umožnil pokračovanl prací. O vzniklé situaci musí
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informovat objednatele všemi dostupnými prostředky včetně zápisu do stavebního deníku. Po
pominuti nepříznivých klimatických podmínek je zhotovitel povinen okamžitě zahájit práce a
uvědomit o tom objednatele a to všemi dostupnými prostředky včetně zápisu do stavebního
deníku. Případné prodloužení doby plnění se vypočte podle délky trvání překážky realizace díla
s přihlédnutím k době nutné na obnovení prací.
3.3.

Změna termínů provedeni díla je platná pouze tehdy, pokud je sjednána ve formě listinného
dodatku k této smlouvě.

IV. Cena
4.1.

Celková cena díla se sjednává za celý předmět díla vymezený touto smlouvou a činí :
Cena celkem bez 21% DPH

645.027,60 KČ

DPH 21%

135.455,80 Kč

Cena celkem vC. 21% DPH

780.483,39 KČ

Cena díla zahrnuje veškeré náklady, potřebné k řádnému provedení díla, je sjednána jako
konečná, smluvní a maximální ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.
4.2.

Změna ceny díla je platná pouze tehdy, pokud je sjednána ve formě listinného dodatku k této
smlouvě.

V. Financování, zálohování a fakturace
5.1.

Objednatel potvrzuje, že má zajištěno řádné financování díla, které je předmětem této smlouvy.

5.2.

Právo na úhradu ceny díla vzniká zhotoviteli řádným předáním a převzetím dokončeného díla a
na základě řádně vystavené faktury - daňového dokladu (dále jen faktura),k němuž musí být
připojen protokol o předáni a převzetí díla potvrzený oprávněným zástupcem objednatele a
oprávněným zástupcem objednatele potvrzený zjišťovací protokol - soupis provedených prací a
dodávek, v členěni dle položkového rozpočtu, který je přIlohou smlouvy o dílo.

5.3.

Objednatel si vyhrazuje právo vrátit bez zaplacení fakturu, která

není vystavena a nemá

veškeré náležitosti podle příslušných ustanovení zákona o DPH, případně jiných relevantních
právních předpisů nebo je jinak chybná. Vrácením faktury přestane běžet původní doba
splatnosti.

Po opravě faktury nebo vyhotovení nové faktury zhotovitelem běží nová doba

splatnosti ode dne doručení objednateli
5.4.

Za den uskutečnění zdanitelného plnění je považován den převzetí části díla (dHčIho plnění)
potvrzeni soupisu provedených prací za fakturované období. Splatnost faktury činí 30 dn ú
ode dne doručení objednateli. Za den úhrady faktury se považuje den připsání příslušné částky
na účet zhotovitele.

5.5.

Jestliže v protokolu o předání a převzetí díla budou uvedeny drobné vady a nedodělky, je
objednatel oprávněn

zadržet částku odpovídajľd

10% z ceny díla dle smlouvy bez DPH.

Zadrženou část ceny objednatel uvolní do 30 dnů po odstranění všech vad a nedodělků,
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uvedených v protokolu o předání a převzetí díla, a to na základě zápisu o odstraněni vad a
nedodělků.
5.6.

Nejedná se ekonomickou činnost města, fakturace neproběhne v režimu přenesené daňové
povinnosti.

5.7.

Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený v záhlaví této smlouvy je účtem zveřejněným
správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přistup v souladu se zákonem o DPH.
Zhotovitel se zavazuje, že dojde-li k případné změně takového účtu, tuto skutečnost objednateli
neprodleně oznámí a uzavře s objednatelem dodatek k této smlouvě.

5.8.

Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy není vůči němu správcem daně vydáno
rozhodnutí o nespolehlivém plátci ve smyslu příslušných ustanovení zákona o DPH, že takové
řízení není vůči němu zahájeno ani vedeno a že u něho nejsou dány podmínky pro zahájení
řízení o nespolehlivosti plátce u příslušného správce daně. Pokud se dodavatel stane
nespolehlivým plátcem daně, je povinen tuto skutečnost obratem sdělit objednateli. Pokud bude
dodavatel ke dni zdanitelného plněni nespolehlivým plátcem, bude provedena částečná úhrada
faktury ve výši DPH na ,,depozitní účet" vedený u jeho správce daně. S thnto postupem
zhotovitel souhlasí.

5.9.

Zhotovitel se zavazuje uhradit příslušnému finančnímu úřadu DPH uvedenou na faktuře.

VI. Stavební deník
6.1.

Zhotovitel s objednatelem se dohodli, že součásti díla je vedení stavebního deníku.

6.2.

V deníku se průběžně vyznačuji doklady, které se v jednom vyhotovení ukládají přímo na
stavbě.

6.3.

Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí, případně jeho zástupce zásadně
ten den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu.

6.4.

Pokud jedna ze smluvních stran nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele, zhotovitele
nebo technického dozoru stavebníka (dále jen ,,TDS"), je povinna připojit k zápisu svoje
vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

6.5.

Povinnost zhotovitele vést stavební deník končí odevzdáním a převzetím díla,

resp.

odstraněním případných vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla.

VII. Způsob provádění díla
7.1.

Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli, jeho technickému dozoru a autorskému dozoru a
jiným osobám zúčastněným na stavbě veškeré potřebné podklady, konzultace, pomoc a jinou
součinnost a umožnit účast na porad, kontroln ich dnů a mimořádných kontrol.

7.2.

Zhotovitel bude realizovat dílo za podmínky respektováni a dodrženi všech stanovisek a
rozhodnutí správních úřadů i ostatních správn ich orgánů. Dále je zhotovitel povinen provést dílo
v souladu s obecně závaznými právními předpisy a dodržet veškeré normy spojené s dilem a
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jeho uživánM či provozem, a to i v případě, že tyto nejsou obecně závazné,
7.3.

Zhotovitelem provedené zdokumentováni průběhu realizace celého díla (fotodokumentace
apod.) je součástí díla a výhradním majetkem objednatele a po provedení díla bude předáno
objednateli v digitá|ní podobě. Zhotovitel je povinen dokumentovat zejména všechny postupné
kroky, které nemohou být následně zkontrolovány.

7.4.

Veškeré dodávky materiálů musí být originálni, nové a nepoužité, není-li písemně sjednáno
jinak.

7.5.

Během provádění díla je zhotovitel povinen odstraňovat vady, na které byl ve stavebním deníku
upozorněn zástupcem objednatele.

7.6.

Zhotovitel je povinen nahlásit odpovědné osobě objednatele každý úraz, ke kterému při
zhotovování díla dojde, a spdupodľlet se na jeho objasnění ve smyslu příslušných ustanovení
zákoníku práce.

7,7,

Zhotovitel

odpovídá v plném

rozsahu za

bezpečnost práce a ochranu

zdraví svých

zaměstnanců a za jejich vybavení ochrannými pomůckami, v souladu s obecně závaznými
právními předpisy, s technickými normami a touto smlouvou.
7.8,

Původcem odpadu a emisí spojených s nátěrovými pracemi je zhotovitel.

7.9.

Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém místě provádění díla a jeho okolí pořádek a čistotu
a zajistit na vlastní náklady jeho průběžný úklid.

7.10. Zhotovitel zajistí, aby při realizaci díla nebyl poškozen majetek objednatele ani třetích osob.
Zhotovitel má uzavřenou pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu č. 9318 633119
Kopie potvrzení o uzavření pojistné smlouvy či kopie pojistného certifikátu je nedílnou součástí
této smlouvy jako příloha č. 3.
VIII. Předání a převzetí díla
8.1.

Po dokončení díla je zhotovitel povinen dílo objednateli předat. Objednatel se zavazuje
formálně převzít celé dílo do 14 dnů od výzvy zhotovitele k převzetí a oznámení o termínu
předání díla. Převzetí bude provedeno formou podpisu předávacího protokolu vyhotoveného
v listinné podobě.

8.2.

Protokol, bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedeného díla, soupis zjištěných vad
a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstraněni, případně o slevě z úplaty nebo
o jiných právech z odpovědnosti za vady nedošlo-li k jiné dohodě zhotovitele i objednatele,
jakož i prohlášeni, že odevzdané dílo přejímá,

8.3.

Součásti předávacího protokolu musí být kompletní dokladová složka obsahujĹcĹ zejména
záruční listy, atesty a prohlášení o shodě na dodané materiály, doklady o nakládáni s odpady,
dokumentace skutečného provedeni stavby, geodetické zaměřeni, potvrzený geometrický plán,
protokoly, revizní zprávy, zápisy, přepravní listy, fotodokumentace, originál stavebního deníku,
provozní řády, manuály.
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8.4.

Objednatel není povinen převzít dílo, pokud obsahuje vady či nedodělky nebo pokud není
úplné. Bude-li dílo vykazovat pouze ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani
ve spojeni s jinými nebráni jeho spolehlivému a bezpečnému provozu a užívání k určenému
účelu, může objednatel dílo převzít. V takovém případě je zhotovitel povinen objednatelem
vytknuté drobné vady a nedodělky odstranit v termínu vzájemně dohodnutém v protokolu o
předání a převzetí díla. Převzetí plněni s takovými vadami a nedodělky považuji smluvní strany
za převzetí díla s výhradami ve smyslu ustanovení § 2605 odst. 1 občanského zákoníku,
přičemž vylučují ustanoveni § 2605 odst. 2 občanského zákoníku. Nebezpečí škody na díle
nese zhotovitel až do doby úplného odstranění všech vad a nedodělků.

8.5.

Předání a převzetí díla nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných právních
předpisů ani na odpovědnost za škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným
porušením závazku zhotovitele.

lX. Sankce
9,1.

Za nedodržení konečného termínu plněni díla má objednatel právo požadovat smluvní pokutu
ve výši 3.000 kč za každý i započatý den prodlení, a to vedle náhrady škody.

9.2.

Za nedodržení dilčího termínu plnění díla dle harmonogramu prací má objednatel právo
požadovat smluvní pokutu ve výši 2.000 kč za každý i započatý den prodlení, a to vedle
náhrady škody.

9.3.

Za nedodrženi dohodnutých termínů při odstraňování vad a nedodělků má objednatel právo
požadovat smluvní pokutu ve výši 1.000 KČ za každou vadu a každý, i započatý den prod|ení, a
to vedle náhrady škody.

9.4.

Za prodlenI objednatele s úhradou faktury má zhotovitel právo účtovat objednateli smluvní
pokutu ve výši 2.000 kč za každý kalendářní den prodlení, a to po uplynutí 30 (třiceti) dnů od
termínu splatnosti faktury.

9.5.

Při nesplněni povinnosti dle ČI. VIl. bod 7.9. této smlouvy má objednatel právo požadovat
smluvní pokutu ve výši 2.000 kč za každý 'jištěný případ a kalendářní den porušeni uvedeného
ustanoveni.

9.6.

Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě 21 dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty.
Objednatel je oprávněn započíst proti svým i nesplatným závazkům vůči zhotoviteli své finanční
nároky na smluvní pokutu, kterou zhotoviteli vyúčtuje.

9.7. Vylučuje se užití ustanovení § 2050 občanského zákoníku. Zaplacením smluvní pokuty tak není
dotčen nárok objednatele, případně zhotovitele na náhradu škody, popřípadě právo na
odstoupeni od smlouvy.
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X. Záruční doba, odpovědnost
10.1. Zhotovitel

poskytuje záruku za jakost díla po dobu 60 měsíců od předání díla objednateli.

Záruční doba se prodlužuje o dobu, která uplyne od uplatnění řádné reklamace do doby
odstranění reklamovaných závad.
10.2. Zhotovitel zaručuje, že po celou záruční dobu bude mít dílo vlastnosti určené touto smlouvou,
projektovou

dokumentací

a

platnými

technickými

normami,

s přihlédnuthn

k běžnému

opotřebení. Zhotovitel neodpovídá za zhoršeni vlastnosti nebo poškození díla, které po jeho
převzetí způsobil objednatel v rozporu s běžným užIváním díla, popř. jiná třetí osoba, nebo
které byly způsobeny neodvratitelnými živelnými událostmi.
10.3. Záruka se dále nevztahuje na vady a poruchy způsobené nevhodným zacházením ze strany
objednatele. Právo z vad se řídí § 2615 a nás|edujĹcĹmi občanského zákoníku.

Objednatel

oznámí zhotoviteli své nároky z titulu jeho odpovědnosti vyp|ývajÍcĹ ze zjištěných vad díla bez
zbytečného odkladu.
10.4. Reklamované vady je zhotovitel povinen odstranit do 15 dnů od obdržení reklamace, nebo do
oboustranně dohodnutého termínu. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní
pokutu ve výši 1.000 Kč za každý den prodlení, o který odstraní vadu později a to za každou
vadu jednotlivě. V případě kdy trvají klimatické podmínky, neumožňující odstranění vady při
dodrženi technologických postupů v dohodnutém termínu musí být oboustranně dohodnuta
změna termínu odstranění. Zhotovitel je povinen v záruční době odstranit j vady, které jsou
sporné z titulu odpovědnosti. V takovém případě se vzájemné vypořádání mezi smluvními
stranami uskuteční následně dle dohody.

XI. Ukončení platnosti smlouvy
11.1. Tato smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran. Dohoda musí mít písemnou formu
a platnost smlouvy podle ní skončí dnem uvedeným v dohodě.
11,2. Každá ze smluvních stran může od této smlouvy odstoupit v případě, že druhá smluvní strana
zvlášť' hrubým způsobem porušuje svoje povinnosti stanovené touto smlouvou. Za zvlášť' hrubé
porušení povinností se pro účely této smlouvy považuje:
·

Zhotovitel převede bez souhlasu objednatele své závazky, povinnosti nebo práva
plynoucí inu ze smlouvy na jiný subjekt.

·

Zhotovitel při realizaci díla nerespektuje bezdůvodně připomínky objednatele.

·

Zhotovitel

provádí práce zjevně

nekvalitně a ani

po písemném

upozornění

objednatele nezajistí nápravu.
·

Dílo má neodstranitelné vady.

·

Zhotovitel i přes opakovaná písemná upozornění objednatele provádí práce
nekvalitně a brání nebo jinak znemožňuje objednateli provádění kontrol díla.
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·

Zhotovitel je v prodlení s termíny provádění díla nebo předáním díla po dobu delší než
30 dní.

11.3. V případě odstoupení od smlouvy budou zhotoviteli uhrazeny účelně vynaložené náklady
prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi po odečtení částek připadajících na nároky
objednatele ze smlouvy. OdstoupI-li od smlouvy objednatel, vzniká mu nárok na úhradu
vícenákladů vynaložených na dokončení díla a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením
termínu jeho dokončení ve stejném rozsahu. Odstoupení od smlouvy z důvodů uvedených v
bodě 11.2. se nedotýká povinnosti zhotovitele na zaplacení smluvní pokuty a náhrady škody
objednateli.
11.4. Na realizaci předmětu veřejné zakázky je zažádáno o dotaci z Programu na záchranu a obnovu
kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2019.

XII. Závěrečná ujednání
12.1. Smluvní strany konstatují, že vztahy založené touto smlouvou se řídí českým právem, zejména
ustanoveními občanského zákoníku, pokud nebyla touto smlouvou modifikována.
12.2 Tato smlouva byla vyhotovena ve 4 exemplářích, z nichž zhotovitel obdrží 1 podepsané
vyhotovení a objednatel 3 podepsaná vyhotovení. Tato smlouva může být měněna pouze
formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků vyhotovených v listinné podobě a
podepsaných oběma smluvními stranami. Listinná písemná forma se sjednává i pro právni
jednání o zániku smlouvy.
12.3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
Příloha Č.1:

-Cenová nabídka zhotovitele (rozpočet)

Příloha Č,2:

Harmonogram

Příloha Č.3:

pojistná smlouva č. 9318 633119

-
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KRYCI LIST ROZPOCTU
Název stavby

Oprava terénního schodiště a cesty p.č. 1142 a 1146, zámecký
park, Klášterec nad Ohři

jKSO

Název objektu

terénni schodiště a cesta

EČO

Objednatel
Projektant
Zhotovitel

Město Klášterec nad Ohři
.

.

SVŠ 2000 spol. s r.o.

Místo

záin. park Klášterec nad Ohří

IČ

DIČ

261939

CZ

261939

63163691

CZ

7003032850

25241753

CZ

25241753

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

29.03.2019

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky
Počet

Nákľadyl 1 m.j.

Počet

Náklady l 1 m.j.

Počet

Náklady l 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK
A

Základní rozp. náklady

B

Doplňkové náklady

C

Náklady na umIstění stavby

1 HSV

Dodávky

8 Práce přesčas

13 Zařizeni staveniště

2,50%

14 659,72

2

Montáž

9 Bez pevné podl.

14 Projektové práce

2,80%

16 418,88

3 PSY

Dodávky

10 KulturnI památka

15 Územní vlivy

3,20%

18 764,44

4

Montáž

11

16 Provozní vlivy

1,50%

8 795,83

5 "M"

Dodávky

6

Montáž

7 ZRN (ŕ. 1-6)
20 HZS

'

17 Jiné VRN
18 VRN z rozpočtu

586 388,73

12 DN (ŕ. 8-11)

0,00

21 Kompl. činnost

19 VRN (ŕ. 13-18)

58 638,87

22 Ostatní náklady

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D

Celkem bez DPH
DPH

%

základ daně

snížená

15,0

0,00

0,00

základni

21,0

645 027,60

135 455,80

Cena s DPH
E

Přípočty a odpočty
Dodá zadavatel
Klouzavá doložka
zvýhodnění
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645 027,60
DPH celkem

780 483,39

ROZPOČET
Stavba: OPravy terénního schodiště a cesty p.č. 1142 a 1146
objekt:
Objednatel:
Město Klášterec nad Ohři
Zhotovitel:
SVŠ 2000 spol. s r,o.
Místo: zámecký park Klášterec nad Ohři
Č.

Kód položky

Zpracoval:
Datum: 29.3.2019

Popis

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemní práce

MJ

Množství
celkem

Cena
jednotková

Cena celkem

546 968,73
61 428,73

33 112251221x

Odstranění pařezu odfrézováním

šoub
or

1,000

6 230,00

6 230,00

22 114203101

Rozebráni dlažeb z komunikací pro pěší

m2

114,259

52,00

5 941,47

5

121101103

Sejmutí povrchu (mlat) s přemÍstěnim na vzdálenost do 250
m ti. 50mm

m3

6,747

308,00

2 078,08

6

132101201

Sejmuti podkladních vrstev z komukace štět. pro pěší,
odkopání svahu

m3

40,889

245,00

10 017,81

8

132201101

Hbubenľ rýh (schod. prvky, lavice)

m3

14,112

667,00

9 412,70

29 181111113x

Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti
do 100 mm ve svahu do 1:1 s doplněním ornice
m2

131,288

137,00

17 986,46

30 181411132

Založení parkového trávniku výsevem plochy do 1000 m2 ve
svahu do 1:2
m2

131,288

26,80

3 518,52

31 572410

osivo směs travní parková

kg

3,930

90,00

353,70

183117231x

Odstranění kořenů v komunikaci pro pěší

šoub

1,000

5 890,00

5 890,00

2

Zakládání

7

14 271572211
9

275313711

34 351,94

Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z
netříděného štěrkopísku

m3

1,764

845,00

1 490,58

Základové konstrukce z betonu tř. C 20/25

m3

3,528

2 760,00

9 737,28

10 275351121

Zřízeni bedněni základových konstrukci

m2

19,600

294,00

5 762,40

11 275351122

Odstranění bednění základových konstrukci

m2

19,600

62,60

1 226,96

12 279113156

Základy z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu
tř. C 25/30
m2

4,704

2 080,00

9 784,32

13 279361821

výztuž ztrac. bedněni betonářskou oceli 10 505

0,162

39 200,00

6 350,40

4

t

Vodorovné konstrukce

69 975,80

25 434191451

Osazeni kamenných prvků do beton lože včetně lemováni

m

52,600

801,00

42 132,60

35 434191453x

Kamenné stupně (bez profilace) - dodávka a montáž
(mrazuvzdorný pískovec)

m

1,600

2 897,00

4 635,20

36 434191460x

Kamenné schody (s profi|acÍ) -dodávka a montáž
(mrazuvzdorný pískovec)

m

8,000

2 901,00

23 208,00

5

Komunikace pozemní

307 773,77

18 564651112x

Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm ti 80
mm
m2

135,546

220,00

29 820,12

19 564710113

Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm ti. 70
mm

m2

135,546

77,70

10 531,92

17 564811113x

Podklad ze štěrkodrtě ŠD ti 50 mm

m2

65,546

90,40

5 925,36

27 567120109

Podklad ze směsi pIsk. stmelené vápnem ti 50 mm

m2

83,000

197,00

16 351,00

15 569211111X

Mlatový porch - D+M, zhutněni ti 50 mm (50% jíl. složka,
50% písčitá složka)

m2

130,000

139,60

18 148,00

28 591211111

Kladení dlažby původní - štět. dlažba

m2

31,000

484,00

15 004,00
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Č.

Kód položky

Popis

MJ

m2

Množství
celkem

13,000

Cena
jednotková

892,00

Cena celkem

34 591211115x

Štět. dlažba do betonu (odvodňovací žlaby)

11 596,00

20 591412111

Kladení dlažby z mozaiky dvou a vícebarevné komunikaci
pro pěší lože z kameniva

m2

83,000

665,00

55 195,00

21 58380013

mozaika dlažební, 1,tř.

t

23,655

2 750,00

65 051,25

16 772526370

Kladení dlažby z kamene na divoko

m2

21,546

1 270,00

27 363,42

24 58381913x

dlažba kamenná na divoko (žulová)

m2

21,546

2 450,00

52 787, 70

9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

2

963023611

vyjmuti schodišťových stupňů z kamene

997

Přesun sutě

3

997221855x

Poplatek za uložení materiálu na meziskladce, roztřídění

998

Přesun hmot

4

998223011

Přesun hmot pro komunikace pro pěší

PSV

Práce a dodávky PSV

39 420,00

Konstrukce klempířské

39 420,00

764
32 764011423x

20 715,20
m

42,800

484,00

20 715,20

25 917,59

t

89,371

290,00

t

139,613

192,00

25 917,59

26 805,70

Zpevnění krajů dlážděni z ocel. plechu rš 150 mm

Celkem

m

135,000

292,00

26 805,70

39 420,00

586 388,73
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Zakázka: Oprava terénního schodiště a cesty, zámecký park v Klášterci nad Ohří

Harmonogram realizace díla
Týden
Prováděné práce
Předáni a příprava staveniště

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Zemní práce
Zakládání
Vodorovné konstrukce

=

Komunikace ,ozemní
Ostatní konstrukce a práce, bouráni
Konstrukce klempířské
Předánídňa
Předpokládaná doba realizace: 3.6. - 30.8.2019
Předpokládaná doba plněni v kalendářních dnech: 89 dni
Harmonogram stavby je orientační
Některé práce jsou závislé na momentálních klimatických podmínkách.

Ostrov, 2.4.2019

Oleksandr Dudčuk, jednatel
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Pojistná smlouva o pojištěni odpovědnosti č. nabldky9318 633119

äA

GENERAU

Generall Pojišťovna a.s., Bělohradská 132, 120 84 Praha 2, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová
značka B 2866, IČO: 61859869, DIČ: CZ699001273, generali.cz. Společnost je členem Skupiny Generali, zapsané v italském
registru pojišťovacích skupin, vedeném IVASS.
zastoupena:
EI

poji8tník
obchodnl firma/název:
SVŠ 2000 spol. s r.o.
IČO (r.č.):
25241753
DIČ:
sÍd|o/mÍsto podnlkání:
Mořičovská 1210, 363 01 Ostrov nad Ohři
nľobi|n[ telefon:
ldenfřfikace osoby oprávněné jednat za pojistníka
Dudčuk Oleksandr, ,
Kontaktní spojení

i

,

uzavírají tuto pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti
pojištěný
pojištěný je totožný s pojlsfnlkem.
Osobou oprávněnou dle této pojistné smlouvyje pojištěný.

'pojistná smlouva o pojištěni odpovědnosti

','"""',-'"

pojištěnl se řídl VPP O 2014/01, ZPP O 2014/02 a níže uvedenými DPP O.
PojIstné nebezpečí
pojištěnf se vztahuje pouze na povinnost pojištěného nahradit škodu nebo jinou Újmu, pokud byla způsobena jinému konáním
nebo opomenutím nebo protiprávnlm stavem v důsledku činnosti nebo právního vztahu pojištěného, které jsou uvedeny v pojistné
smlouvě, a k n imž Je na základě platných právních předpisů oprávněn.
Pojktná událoM
, pojistnou událostí Jej vznik povinnosti pojištěného nahradit škQdu nebo jinou újmu, je-li zároveň spojen se vznikem povinnosti
' pojistitele poskytnout pojistné plnění.
pojIštěný předmět čInnosti
prováděni staveb, personální agel.)t(jra
Interní poznámka pojistitele

l 11316

l

Riziková třída

i 3

I

Údaj rozhodný pro výpočet pojistného
pojistné bylo stanoveno na základě předpokládaného ročního obratu pojištěného z pojištěné činnosti ve výši 14 000 000 Kč.
Základní roz8ah pojištění
Limit pojistného plnění pro základní rozsah pojištění

5 000 000 Kč

Spoluúčast pojištěného na každé pojistné události

1 ÓDO Kč

Základní roční pojktné

13 552 Kč

'GLT93186331191"
:

,

:

:

Ponadc» v. 1.55/1 (podvgrz0 6)

šImna 1 z T

F 0

škoda nebo jIná újma z vlaMnických, nájemních a obdobných vztahů
Sublimit dle ZPP O 2014/02

5 000 000 Kč

Spoluúčast
1 000 i Kč
Smluvní ujednání
pojištěný
má rovněž
právo,
aby za povmnosti
něj pojistitelk za
latil částku,
jako vlastník
pozemní komunlkace
povinen
uhradit
z důvodu
ručení
za splněnf
náÁradě
škody kterouje
nebo jiné pojištěný
újmy za správce
léto komunikace.
Tato úhrada
bude
poskytnuta pouze v rozsahu, v jakém by vzniklo právo na pojistné plnění v phpädě, že by pojištěný nepoužll služeb správce a
předmětnou škodu nebo Újmu by způsobil sám.
Škoda nebo jiná újma způsobená vadou výrobku
Sublim it dle ZPP O 2014/02
f
Spoluúčast

5 000 0OO.| Kč
1 000

Kč

5 000 000

Kč

1 000

Kč

Regresní náhrady ze zdravotního nebo nemocenského pojištění
Subllmlt pojistn6ho plnění pro toto pňpojištěnl dle ZPP O
2014/02
Spoluúčast

Čktě finanční škoda

5 000 000j Kč

Sublimit na rozdíl od ZPP O 2014/02

1 000

Spoluúčast

Kč

1 000 000j Kč

Sublimit pro pokuty a penále dle ZPP O 2014/02
V pojistné smlouvě je dále ujednáno:
OPP O 3 -Věci třetích o8ob
Sublimit pojistného plnění pro připojištění dle OPP O 3
Spoluúčast

1 000 000) Kč

l

10% min. 2000 Kč

Přirážka k základnímu pojistnému

40

% =

5 421

Kč

4 066

Kč

OPP O 8 -ŽIvotní prodředí
Sublimit pojistného plnění pro připojištění dle DPP O 8

500 000

Spoluúčast

Kč

10% min. 2000 KČ

Přirážka k základnfmu pojistnému

30

% =

l

Základní roční pojktné včotně doplňkových pojMných podmínek

23 039 Kč

'"'"'""'""
pojlštění odpovědnosti

l
l

sleva obchodní

l

23 039 Kč

20 %
IB 431

Celkové roční pojlstné

Kč

.r

'Pačátek pojištění, pojistná.doba
pojištění začíná dne 7. 2. 2017 a sjednává se na dobu neurčitou. pojistné období je roční. pojistné je stanoveno jako běžné.
Sjednané hrazení pojistného ve splátkách nemá vliv na pojistné obdobl.
Pojistné je splatné ročně, a to vždy k 7. dni 2. měsíce každého roku.
Splátka pojistného

l

18 431 kč kč

Bankovní spojení:
l
konstantní symbol
Pro platbu prvnlho pojistného je variabilním symbolem číslo nabídky.
Pro platbu následného pojistného je variabilnlm symbolem člslo pojistné smlouvy uvedené v pojistce.
Pň platbě trvalým příkazem je vařiabilnlm symbolem vždy číslo pojistné smlouvy (t'n. trvalý příkaz lze nastavit až po obdŕžen1
pojistky)pojistné bude placeno:
bankovním převodem

:

Pchr8(kx) v. 1.55/1 (pQďvono B)
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Tato pojistná smlouva se řídí následujícími pojistnými podmínkami:
N Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti VPP O 2014/01
N Zvláštní pojistné podmínky pro pojištěni odpovědnosti ZPP O 2014/02
Příloha:
N kopie výpisu z obchodMho rejstříku

pq plná moc
X dotazník
Nedílnou součásti pojistné smlouvy jsou podle rozsahu sjednaného pojištění: Všeobecné pojistné podmínky pro pojištěni
odpovědnosti VPP O 2014/01, Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti ZPP O 2014/02, doplňkové pojistné
podmínky (OPP o), jsou-li ve smlouvě výslovně uvedeny, a sazebrllk administralivnlch poplatků.
V případě neživotního pojištění mají spotřebitelé možnost řešit spor mimosoudně před Českou obchodní inspekcí

.

Gkbů±ůlk1' ||'

Prohlášení pojistníka/pojištěného

potvrzuji, že jsem převzal a před uzavřením smlouvy jsem byl soznámon so všami ustanoveními pojistné smlouvy, včetně všech přlloh a
pojistných podmínek, jejich obsahu rozumím a s rozsahom a podmínkami pojlštónl souhlasím. potwzuji, že před uzavřením pojistné smlouvy
jsem se seznámil též se sazebníkem poplatků a s Informacemi pro klienta, které obsahujl i poučení o ochraně osobních údajů.
Potvrzuji, že jsem pojistiteli sdělil před uzavřenlm smlouvy všechny své pojistné potřeby a požadavky, tyto byly pojistitelom zaznamenány a žádné
dalšl nemám. pmhlašuji, že nablzené pojištění odpovídá mým požadavkům a pojistnému zájmu. Zároveň prohlašuji, že mi byly pojistitelem úplně
zodpovězeny všechny mé dotazy k sjednávanému pojištění. Zavazuji se plnit povinnosti uvedené v pojistných podmínkách a jsem si vědom, že v
případě jejich porušeni mě mohou postihnout nepříznivé následky (např. zánik pojištěnl, snlženl nebo odrnltnutl pojistného plněni).
Zprošťuji pojMľtek mlčenlivoMi o uzavřan6m pojlštěnf a o případných škodných událodech vo vztahu k zajktltell pro potřeby zajlštóní
pojIstitele. V případě vzniku škodné události dále:
a) zprošťuji státní zastupitelství, policii a další orgány činné v trestním řízení, hasičský záchranný sbor, lékaře, zdravotnická zařízení a
záchrannou službu povinnosti mlčenlivosti;
b) zmocňuji pojistitek, resp. jim pověřenou osobu, aby vo všech řízeních probíhaj[c[ch v souvislosti se škodnou události mohli nahlížet do
soudních, po!lcejnich, případně jiných úředních spIsů a vyhotovoval z nich kopie či výpisy;
c) zmocňuji pojistitele k nahlédnuti do podkladů jiných pojišťoven v souvislosti se šetřením škodných události a s výplatou pojistných plnění.
Souhlaskn s tlm, aby pojistitel sděloval osobám oprávněným k přijetí pojistného plnění (např. v sowislosfi se zřlzenlm zástavního práva k
pohledávkám z pojištěni) informace týkajfc1 se pojištěnl sjednaného pojistnou smlouvou a v tomto rozsahu ho zprošťuji povinnosti mlčenlivosti.
výše uvedené souhlasy a zmocnění se vztahují i na dobu po mC smrti.
svým podpisem stvizuji, že jsem byl poučen o účelu, rozsahu a způsobu zpracování osobních údajů, a žb jsem byl informován o svých právech
a o povinnostech pojistitele. Souhlaslm se zpracováním všech poskytnutých osobních údajů zejména pro účely pojišťovacl činnosti a dalšlch
činnosti vymezených zákonem o pojišťovnlctvi a za účelem zasHánl obchodnlch sdě!en1. výslovně souhlasím s tím, abych byl v záležitostech
pojistného vztahu nebo v záležitosti nabízení pojišťovaclch a souvisejlclch flnančnfch služeb a jiných obchodních sdělení pojistitele nebo nabídky
služeb a jiných obchodních sdělenf členů mezinárodního koncernu Generáli a spolupracujfcfch obchodních partnorů kontaktován plsemnou,
elektronickou nebo i jinou formou. Zároveň sdělenlm kontaktního spojení dávám souhlas, aby nine pojistitel kontaktoval elektronickou formou i v
záležitostech týkajlclch se dřive sjednaných pojištónf. Souhlasím s předáváním a poskytovánlm svých osobních údajů subjektům mezinárodního
koncernu Generall a jeho zajišťovacím partnerům v souladu s právními předpisy pro shora uvedené účely.
Potvrzuji, že všechny úďäj% které Jsem sdělil pojistiteli ("ejména ty, které jsou uveden6 v pojistné smlouvě), Jsou pravdivé a úpln6. Pokud
jsem údaje nenapsal vlastnoručně, stvrzuji, že jsem je ověňl a jsou pravdivé a úplné. Zavazuji se bez zbytečného odkladu oznámit všechny jejich
případné změny (včetně změn osobních údajů) a jsem si vědorn příp. negalivnlch následků nenahlášeni změn (zejména při doručování
korespondence).
Prohlašuji, žo jsem oprávněn výše uvedené prohlášenf učinit i jménem pojištěného, je-li osobou odlišnou od pojistnlka. Pro tento případ se
i zavazuji, že seznámím pojištčnóho s obsahem pojistné smlouvy včetně uvedených pojistných podmínek a s ostatními relovantnkni dokumenty a
, infomiacemi sdělenými mi pojislitelom.

' FojlšťovacĹ'zprostÍedkovatél l'zaměstnanec'GeneM pojišťovna 'ä,8.

., '

," '

't

"i":'j

osoba oprávněná za Generali Pojišťovna as. k identifikaci, kontrole klienta, učinění nabídky na předběžné pojištění a převzetí
nabídky pojistníka
přijmenl, jméno, titul (název právnické osoby)
=čé'É%°
agenturní číslo
telefon
l

I

:

,

cz,

.
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osoba oprávněná jednat za pojišťovacího zprostředkovatele
přljmení, jméno, titul (název právnické osoby)

registrační číslo
přldě|ené ČNB

_

osobní člslo

datum

telefon

6. 2. 2017

pojišt'ovací zprostředkovatel svým podpisem na smlouvě současně stvczuje, že provedl identifikaci pojisfnfka a že podoba této
osoby je shodná s vyobrazením na jejím průkazu totožnosti.
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