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ĺ epovaž ujíza obchodní tajemství ve smyslu $ 504 obč anské ho zákoĺ fl< u a udělují svolení k 1ejich už í tia
uveřejnění bez stanovení jakŕ chkoliv dalš í chpodmí nek
3. Předmět smlouvy, předmět ďí la a způ sob jeho pľ ovedení
3.1.

3.2.

Předmětem té to smlouł y je závazek zhotovitele prové st pĺ o objednatele dí lo a č innosti, jak 1e
specifikováno vté to smlouvě, její ch přilohách a nabí dce iádĺ ě, vč as a ve vzorĺ é kvalitě vč etně vš ech
objednatelem pož adovaĺ ých změĺ < lila a jeho souč ástí . Předmětem té to smlouvy 1e dáI e zä vazek
objednatele zařádně avč as provedené dí lo zhotovitehzaplrarŁcenudí la, aÍ ozapodmí nekavtermí nech
touto smlouvou sjednaýh.
objednatel zadávä a zhotovite| se zavazu,le prové st za podmí nekv té to smlouvě stanovených fofmou ,,na
klí č "následují cí dí lo (dále 1en,,dí lo"):

,,opľ ava dláž děné ho povrchu chodní ku v ulici Stávy Hoľ ní ka, Ptaha 5 vč etně zaiiš tění kolaudač ní ho
souhlasu č i obdobné ho sptávní ho rozhodnutí nezbytné ho k už iváni stavby'ś
Smluvní mi podklady specifikují cí mipředmět, tozsah a způ sob pĺ ovádění dí la jsou následují cí pří lohy
smlouqł

L.
2.
3.
4.
5.
6.

Projeková dokumentace zprucovaná Sinpps s.r.o., I Č o: 62584332 se sí dlem Dobruš ka
I 805/ 5,Praha 4,I 47 00
Podľ obný polož kový ĺ ozpoč etzpracovaĺ ý zhotovitelem
Platný doklad o pojiš tění zhotovitele na odpovědrlost z^ š kodu způ sobenou jeho
č inností v souvislosti s plnění m té to smlouvy o dí lo
FŁrmonogram stavební ch prací a dodávek zpĺ acovaný zhotovitelem
Seznampoddodavatelů
F.ealizač n:'ým

Výš e uvedené dolĺ umenty (body t. a2.) tvoří Pří lohy 1 a2 ajsou volnými přflohami té to smlouvy.
Výš e uvedené dokumenty (body 3. a 6.) woří Pří lohy 3 až 6 a jsou nedí lĺ rou souč ástí té to smlouł 7.

3.3.

3.4.
3.5.
3.6.
3.7.

Zhotovtte| prověřil zadávací ptojektovou dokumentaci a ptohlaš uje, ž e jsou v ní specifikoványvš echny
pńce a dodávĘ k řádné mu a ú plné mu pĺ ovedení , jakož i k následné mu řádné mu už í vä nlstavby, její ž
zhotovení je předmětem plnění ďe té to smlour,y. Zjisti-ĺ zhotovitel dodateč ně, ž e tomu tak není , nebude
od objednatele pož adovat ú hĺ adunákladů na práce a dodávky nutné k řádné mu a ú plné mu pĺ ovedení ,
jakož i k následné mu řádné mu už í váni dila, jehož zhotovení je předmětem té to smlour,y. Zhotovitel
nebude uplatňovat ž ádĺ énáldady vypLyvajicí z rozdiLu mezí ýkazem qfměĺ a skuteč ným pĺ ovedení m dí la.
Veš keĺ é dodávĘ matetĺ á| ,3, a zařizęĺ i v ľ ámci té to smlouvy musí bý nové , originální a nepouž fué .
Vpří padě z} 1š těnĺ , ž e dodávka nesplňuje Ęto pož adavĘ, zhotovitel na své nákladyprovede olĺ amž itou
wýměnu pří sluš ných č ástí .
Souč ástí dí la je pł edán dokumentace skuteč né hoStavu ve č tyřech vyhotovení ch, dolĺ rmentace
o podmí nlĺ ach űdrź by, atescy' ceftiÍ láĹy a doklady, keré souvisí s předmětem smlour.ry vč etně zaš kolení
obsluhy. Tyto dokumenĘ předá zhotovitel objednateľ při předání dí ta.
Při předání stavební ho diLa zpět objednateli vysnví zhotovitel piedávací pĺ otokoly o předání volných
předmětů č i ýobků (klí č eod dveií a jiné ), kteĺ é jsou souč ástí stavebnfüo dí la, k převzetí a podpisu
zä swpcí objednatele.
Veš keľ é práce budou pľ ovedeny a dí lo bude dodáno komplexně, ve vzorĺ é kvalitě avtechnicýh
parametrech, vlastnostech a standardech d| e zadä vací dokumentace abude zahmovat mimo jiné i
vš echny souvisejí cí stavební práce, zajiš těn povolení a následně ptovedení nutných zábori' zailzetű
staveniš tě, dopĺ avní a )ná opatiení , bude obsahovat pĺ ovedení veš kerych ú konů a č inností potřebných
J
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3.8.

3.9.
3.10.

1

kpří pĺ avě, kvlastní mu provedení dí la, knásledné mu uvedení do řádné ho pÍ ovoŻ u a už ivárĺ vč etně
vš ech dodávek a to za podmí neĘ keré upravuje tato smlouva. Souč ástí dita je i zajtš těn kolaudač nfüo
souhlasu č i obdobné ho spľ ávní ho rozhodnutí nezbytné ho k ť ziváru stavby zhotovitelem.
Zhotovitel zodpovĺ dá po celou dobu rea| Łace dí la za
a ochľ aĺ y
jen
jen
(dále
BozP) a pož Ä ľ ĺ ;ríochrany (dále
Po) v pĺ ostotách staveniš tě, zejmé ĺ adle pož adavků a
podmí nek bezpeč nosti a ochrany zdnví piiprácí v souladu se zákonem č .309 / 2006 Sb., o zajiš tění
podmí nek bezpeč nosti a ocLlrany zdravi pÍ i pńci, v platné m zněni a v souladu s natí zení m vlády č .
591'/ 2006 Sb., s 1-8 o bliž jí ch minimánĺ ch pož adavcí ch ĺ a bezpeč nost a ochĺ anu zdraví pÍ i pńci na
staveniš tí ch.
Zhotovitel má povinnost objednatele nepĺ odleně infoĺ movat o ú č astipoddodavatele na plnění předmětu
dle té to smlouvy.
Dí lo musí být ptovedeno v souladu s pož adavĘ objednatele, oĺ gánů
spĺ áł 7 a s veš keqými
"státní
souvisejí cí miplatnými předpisy, ł yhláš kami a technickými noĺ mami (CSN, CSN EN, atd.), kteté je nutno
pro realizaci tohoto dí La povaź ovat za zä vazné . Dále dí lo bude provedeno v souladu se stavební m
povolení rn.

4. '
4.1
4.2.

Mí sto plnění

Mí stem plnění - pĺ ovádění dí la dle č l. 3 té to smloury je pozemek - paĺ c. č . 2064/ 2 a 2083/ 1', vš e
v lĺ atastľ áln im { :ľ :eĺ ru l(oš í ře, (dáte j en,,staveniš tě" ).
Mí sto plnění dle předchozí ho odstavce je i mí stem pÍ edán a püevzeĺ iádně
dí la.

5. Doba plĺ rění

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

ZbotoviteI se zavazuye teahzovat dí lo specifrkované v č lánku 3. té to smlour,ry v těchto termí nech:
5.1.1. ptevzeti staveniš tě
7 (sedmi) kalendářní ch dnů od doruč ení oýrw objednatele k zahä jeru dí la,
zas| ané zhotoviteli v období klimaticĘ vhodné m k zahfieru pľ zlcí '
5.1.2, piedán
nejpozději do 12 (dvmä ctĐ qŕ dnů od převzetí staveniš tě, vč . zajĺ š těnl pří padné ho
kolaudač ní hosouhlasu č i jiné ho správní ho rozhodnutí o povolení kuzí vĺ ĺ runebo uvedení do
provozLt pro provedené dí lo,
5.1.3. likvidace staveniš tě do Z (sedmi) kalendářní ch dnů po předání
Zhotovitelnení v pĺ oďení , pokud nemohl plnit předmět smlouł 7 v dů sledku vyš š ímoci nebo jiných, pĺ o
něho neodvĺ atitelĺ rýchokolĺ rostí . Za * ryš š ímoc Se nepovaž ují finanč ní a ekonomické změny, běž ná
obchodní ńzika, poplaš né zpńvy, nemoci, iory.Nepří znivé klimatické podmí nky se za vyš š ímoc
považ ují pouze v pří padě, kdy objektivně a po ĺ elevantní dobu v tozmezí minimálně denní viditelĺ rosti
jednoho kalendářní ho dne zĺ emož í ujípĺ ovádění dí I a č i jaké koliv jeho č ásti za souč asné hododĺ ž ení
technologicĘch postupů dle pří sluš ných technicĘch noľ em CSN. Zhotovitel dále není v prodlení s
plnění m dle té to smlouvy po dobu pfutahů oĺ gánů státní spĺ ávy zejmé ĺ a,nikoliv vš ak lýluč ně pří sluš né ho
'
stavební ho ú řadu, v óizenlch o ł rydáni spĺ ávní ho tozhodnutí č i sptávní ch tozhodnuti nezbytých pto
plnění ďe té to smlouvy, přič emž zaptů tahy se považ uje překľ oč enílhů t pĺ o vydán spĺ ávnfüo ĺ ozhodnutí
stanovenŕ h pří sluš nými právnimipředpisy, způ sobené neč inností sptávní ho oĺ gánu č i neaktivitou jiných
ú č astní kůtakové ho Í izení ,nikoliv neaktivitou zhotovitele samotné ho.
o vzniku a ukonč ení vš ech výš e uvedených okolĺ rostí musí zhotovitel pí semně infoĺ movat objednatele do
24 hodn.
Teĺ mí nemsplnění předmětu té to smlouł 7 je předání dí la objednatellbezvada nedodělků , kteĺ é neomezují
pÍ ovoz auž í vánl' dí la' po dokonč ení vš ech prací . Zavady a nedoděĘ, kteĺ é omezují ptovoz auž í vaní
se rozumí i takové vady a nedodělky, její ch:z odstĺ aňováni ýnzně anebo opakovaně naľ uš uje provoz a
,ť zivándí La.
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5.5.

s.6.

5./ .

6.7. Ptĺ rca| lzaci smlouvy

6.3.
6,4,
6.5.
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Zhotovitel prokazatelně vyzve objednatele k převzetí dí la tři pľ acovní dny předem.
objednatel se zavazuje pÍ evzí tpředmět dí la i před teĺ mí nyuvedenými v bodě 5.1. té to smlouvy, budou-li
splĺ rěna vš echna ostatní ujednání té to smlour,7.
objednatel si vyhĺ azuje právo ulož it zhotoviteli přeruš ení pĺ ovádění dí la, a to i bez udání dů vodu.
V pří padě, ž e objednatelvyzve zhotovitele k přeruš ení pncí na dobu delš í r'ež 12 hodin z dů vodů na stľ aně
objednatele nebo bez udánldů vodu ďe věty pfvní , má zhotoiĺ tel právo pĺ oďouž it teľ mí n plnění o stejnou
dobu, o kerou doš lo kpřeruš ení prací v dů sledku ,ýrry objednatele. Tyto pří pady přeruš ení pĺ ovádění
dí la na
rýr"y objednatele musejí být zaznamenány ve stavební m dení ku.

6.

6.2.

I

Realizace smlouvy, prí va a povinnosti

kontĺ olĺ rí motgánů m
a odpoví dá za dodrž ování vš ech obecně platných pĺ ávní ch předpisů ýkají cí ch se pož ámi ochtany (vč etně
zač I eĺ ěnlptovozovaných č inností do kategoriepož árnl,ho nebezpeč í podle $ 4 zákona č . 133/ 1'985 Sb.,
o pož átnochĺ aně, vezĺ ěĺ lí 'pozdějš í chpředpisů ), bezpeč nosti práce,ochĺ any majetku a hygienyprtrce.Dä I e
pak odpoví dá objednateLL za dodrž ovánl jeho inteľ ní ch předpisů , se kterjmni byl v ĺ ámci plnění předmětu
di7a seznä men. V té to souvislosti bude zhotovitel rea| Łovat smlouvu (dí lo) taĘ aby nedochtyelo
kpoš kozování majetku objednatele, pří p. majetku třetí ch osob, kteý se nachází v objekech objednatele,
resp. na jeho pozemcí ch.
Za ekoI ogí cké š kody vzĺ lllrJ'é provádění m dí la odpoví dá zhotovitel. objednatel má právo jednosttanně
zastavit pńce zhotovitele (reaľ zaci dila), keré jsou v rozporu s předpisy na ochĺ anu ž ivotnfüo pĺ ostředí .
Zhotovitel mů ž epokĺ ač ovatutako zastavenýchptacipouze po odstĺ aněrľ závad poš kozují cí chž ivotrrí
pĺ ostředí . objednatelů v náĺ ok na ú hľ adu š kody v tomto pří padě nezaĺ iká odstĺ anění m ekologické závady.
PÍ ed zabájení m objednané ptáce doruč í zhotovitel objednateli pí semné sdělení o nzicí ch, kerá vzniknou
zvykonávané č innostipĺ ozaměstnanceobjednateleaostatní osobyvmí stěpĺ ováděné pĺ áce ajakä opatł enl'
uč iní k ochĺ aně před jejich pů sobení m.
Zhotovitel aobjednateI se zavazují űzce spoĘľ acovat při pří pĺ avě area7Łací celé předmětné akce
a poskytnout si nezbytné infoľ mace potřebné pĺ o splnění ú kolu.
Zhotovitel se zavazuje, ž sz
6.5.1. bude ĺ ealŁovat předmět smlouvy , pož adované m č ase a kvalitě dle podmí nek uvedených v č 1. 3.
té to smlouvy, v souladu s pří sluš nými noĺ mami a předpisy, dle uĺ č eníobjednatele, pfi do&ž ování
správýh pracovní ch a technologických postupů . o pľ uběhu tea| izacepovede zhotovitel po celou
dobu smluvniho vztahu stavební denil< (tľ vale pří stupný na pracoviš ti), vlastní lĺ emoriginální ch
stľ ánek a prvnfüo prupisu stavební ho dení ku je objednatel, kteĺ é mubudou po skonč ení stavby
předány, d-hý prupis si uschová a archivwje zhotovitel,
6.5.2. na rca\ lzací dila Ĺ"do" použ ity pouze dodávky odpoví dají cí platnýmpředpisů mČ R,
6.5.3. ptáce budou prováděny pĺ acovní kys odbomou lĺ valifilĺ acía pbtným optávnění m pĺ o v.ýkon
ł 7boumný matenáI bude ulož en na skládku - doklad o ulož ení bude předán objednateli,
6.5.4. zjisti-Ll, zhotovitel při provádění dí I a sĘté ptekáž ky znemoź í u1icíjeho pĺ ovedení dohodnuým
způ sobem, oznä mi tuto skuteč nost objednateli zápisem do stavební ho dení ku a dohodne s ní m

6.5.5.

r,rystupuje zhotovitel jako samostatný práwn subjekt vů č istátní m i

postup'

.
dalš í
objednateli bude umož něna pruběž nákoĺ :ľ ola pĺ ováděné ho dí la vkaž dé fází jeho pĺ ovádění s tí m,
ž e zhotovitel dle připomí nek objednatele odstraní eventuálĺ rí ziiš těné závady, plnění zhotovitele,
které :,rykazuje v době pĺ ovádění dí la nedostatky, '1e zhotovitel povinen nahĺ aďt

plnění m bez vlivu na cenu a teĺ ľ nin,jestliž e si konttolĺ rí zásahy vyž ádaji ví cepráce avicenä Hady
nad rozsah smluveýh pnci a dodávek, pří padně změnu dohodnuých teľ mí nů ,zapí š ítato
skuteč nost optávněné osoby do stavební ho dení ku a potvĺ dí ji sv.ými podpisy, na zá| ,Jadě zápistl
ve stavební m dení ku bude vńotoven dodatek kté to smlouvě, pří padné ví ceptáce aví cenä I < lady
zhotovitele nejsou podkladem pro nar.ýč ení celkové ceny dí la, kteĺ á je smluvena jako koneč ná,
zápis ve stavební m dení lu není dodatkem té to smlouvy, zjistĹli objednatel, Łe zhotovitel provádí
5
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rozpoflJ se

sými povinnostmi a nedodĺ ž ujepří sluš ná ustanovení smlouvy, je optávněn

poź adovat, aby zhotovitel
vady vzniklé vadĺ ýmptovádění m dí la a dí lo pr'ov'á,d,ěI 'iź ĺ dným
způ sobem, v pří padě, ž e zhotovitel zä vady neodstĺ aní ani v dodateč ně stanovené přiměřené lhů tě,
o podstatné poruš ení smlouvy a objednatel je opĺ ávněn od smlour,y odstoupit, dí lo č i č ásti dí la,

které -lrykazují ptokazatelnýnesoulad s ptojektovou dokumentací č i s pokyny objednateI e a zrněny
'
dí la, keré zhotovitel provede bez pí semné hosouhlasu objednatele,
6.5.6. bude na mí stě staveniš tě a v jeho okolí udĺ ž ovat pořádek a č istotu, odstľ aňovat pruběž ně odpady
a neč istoĘ, vzniklé jeho pĺ acemi, odstľ aňovat veš keĺ á zneč iš tění a poš kození komunikací , okolĺ rí ch
pfostoÍ (vč etně tĺ ávní ků a ze| eně), ke kteým
pŕ ovozem zhotovitele,
6.5.7. při ptováděý pncí budou
předpisy o ochĺ aně zdnvĺ a bezpeč nosti při pľ áci, kteĺ é
bude trvale kontrolovat vlastní dozor zhótovitele,
6.5.8. pÍ edá do 3 dnů pł ed zahájení m ptací objednateli sezÍ 7am pĺ acovnil< ů pĺ o montáž ni areahzač nl
ptáce
dat (mé no, datum ĺ atození ,tnalý pobr).Toto ujednání se týlá nejen
pĺ acovní kůzhotovitele, ale i poddodavate\ ű. Zhotovitel přeďož il mí stopří sež néprohláš ení
o bezú honnosti těchto pĺ acovní ků a prohláš ení , ž e se svýmni poddodavatehuż avt'e řádné smlouvy
na
prucí ,
SeŻ namu pracovní ků budou na pozicí ch reahzač ĺ 'liho
ýmu v rámci
seznamu techniků pož adované hok prokázä ru kvalifikace osoby, s jejichž pomocí zhotovitel
prokáza| lĺ ralifikaci vzadávací m"řizeĺ ĺ veřejné zakázĘ,vněmž doš lo Ĺ uzavÍ ení té to smlouvy.
Změna těchto č lenů ľ ealizač ní hoýmu je mož ná jen po předchozí m schválení objednatele, a to
pĺ ostřednicť ví m osob, kteĺ é splňují minimální
kladené na kvalifikaci č lenů reallzač ĺ tiho
r.ŕ mu v zadávací dokumentaci veřejné zakázky,
6.5.9. zajĺ sti r,7kládku dodávané ho zaÍ izeĺ ĺa matenä I u svýĺ ni pracovní lcy a technikou,
6.5.10. pĺ ovede űč nná pĺ otipĺ aš náopatření , aby bylo v maximální mlÍ e zamezeno š í řeníprachu do

objeku,

6.5.7l. pracovní ci zhotovitele

ve vymezeniJch prostorech a budou označ eti
logem
6.5.12, v pruběhu ptací bude na staveniš ti trvale pří tomen zodpovědný pľ acovní k zhotovitele nebo jeho
zástupce (dáte jen stavbyvedouc!' kteý bude mí t pfavomoc řeš it pří padné ptoblé my vzĺ i| Ąé
v pruběhu reallzace dfla,
6.5.13. vyzare objednatele kprověření prací , které v dalš í mpostupu prací budou zĺ r\ lľ ,yty nebo se stanou
n9pří 'stup1ými;.rý7Yz bude pĺ ovedena zápĺ sem s tří denní m předstihem
musí být podepsána
"
objednatelerł jestliž e se objednatel kptověřenl pncí ve stanovené lhů tě nedostaví
, ač Ĺoüv_byl k
tomu řádně.vyzván, je povinen hĺ adit ĺ á| dady
odĘtí , pokud takové odĘtí
pož aduje; zjistĹľ se vš ak při dodateč né m odkryti, ž e práce byly pĺ ovedeĺ iyvadně, nese nákhby
dodateč né hoodĘtí zhotovitel,
6.5.14.
ptobfüat na stavbě svářeč ské práce, zajisĺ zhotovitelpři apo svářeč ských pncí ch
Ę"Fyd.budou
dohled v souladu s pří sluš nými předpisy; zhotovitel pÍ edáobjednateli pĺ 'eďzapoč .tí m ś "ář.č sĘch
pncí , pallč ských pĺ ací nebo ptací s ĺ ozbrusem sezflam pĺ acovní ků ,kteří jsou kvalifikováru
kprovádění těchto pĺ ací vč etně evidenč ní ch č í selsvářeč ských prukazů a dobou platnosti těchto
pľ ukazů ; tento Seznam musí být předán tři dny přede dnem svařováni; za dodtž ován pož árnlho
dohledu, bezpeč nost ptáce, ochranu zdraví a pož Ä rní ochranu po celou dobu odpoví dá ż hotovite!
pĺ ová
p ož ární dohted bude uĺ č ena v zä psĺ ĺ o předání staveniš tě,
9s9b1.
6.5.75. do| ož í ke kontrole techniclĺ é mu dozoru investora k;ednótlĺ vým nablzenýmv,ýtobků m technické
lisť y, s výkonnostní mi, eneľ geticĘmi, ĺ ozměĺ o,.ymi a dalš í mipří ďuš nými'lwatiiativní mi panrmetry
před jejich instalací ,
6.5.76. bude realizovat předmět smlouvy v souladu s technologickými předpisy dané Ęí ĺ obcem.
Objednatel se zavazuje:
6.6.1'. předat zhotoviteli staveniš tě nejpozději do sedmi (7) kaI endářní ch dnů od doruč ení výzvy
zhotoviteli k zahájení dila, zaslané zhotoviteli v období klimaticky vhodné m k zahtĺ jeni prací ,

fi* f

6.6.

se budou poh1ôovat pouze
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ł
to samostatnýł n zä pisenyv té to souvislosti za1isĺ t souhlas vlastní ka pozemků woří cí ch staveniš tě
dle č l. 4 té to smlour,y nebo osoby,ktetá pto vlastní katyto pozemky spĺ avuje;
navyž ä dä ruzhotovitele uĺ č ittranspotní cesty a mista doč asné skládĘ demontované ho materiálu;
a

6.6.2.

6.7.

za matenä l,stroje a nástroje objednatel neodpoví dá,
jeho předlož ených pí semných pož adavků veš keĺ épotřebné
6.6.3. posýnout zhotoviteli na
á objednateli dostupné informace a fotokopie dokladů , nutných k provedení prací .
V pruběhu pľ ovádění dí la budou konány pĺ avidelĺ ré kontľ olĺ rídny (dále také ,,KD"), a to minimálně 1x
jsou povinni
ýdně. I (ontĺ olĺ rídny ďe tohoto č lánku budou svolány objednatelem. objednatel i zhotovitel
zajilš ť aje zhotovitel č í slovaným
se v ĺ ámci plnění ďe té to smlour,7 jich zú č astnit. Zápisy z kontĺ olĺ rí ch
Závěry
z kontrolĺ rí chdnů jsou pĺ o
stavební
ho
dení
ku).
zápisem z kontĺ olĺ rí hodne (pří padně zápisem do
obě strany závazné ,nemohou vš ak změnit ustanovení té to smlouvy.
6.7.1. Vpří padě š kody způ sobené objednateii zhotovitelem nedodrž ení m sptávné technologie,kázně
neĹo inteĺ ní chpředpisů objednatele, pokud byl s nimi zhotovitel seznámen' je zhotovitel povinen
zĄisĺ t nápravu vlastní mi ptostředky a vlastní m nákladem, pří padně uhradit š kodu v penězí ch
v plné výš i.
6.7,2. Mimo osoby uvedené vbodě 1,.3. té to smlouvy je opĺ ávněn pĺ ovádět záznamy ve
stavební m dení ku ptacovní k pověřený autoĺ ským dozorem' technicĘm dozoĺ em objednatele, jako
investora, orgány státní ho stavební ho dohledu, popř. zástupci jiných státní ch oľ gánů .
6.7.3. Stavbyvedoucí je povinen předlož it oblednateli denní zápis nejpozději následují cí pĺ acovní den
první prupis. Jestliž e objednatelnesouhlasí s obsahem zä pisu,wi^ dil se do tří dnů
do dení ku s uvedení m dů vodů , jinak se má' za to, ž e s obsahem souhlasí .

7.
7.1.

ptovedené a předané dí lo ďe č lánku 3. je stanovena ve smyslu zákona č . 526/ 1990
předpisů , dohodou smluvní ch stran a č iní :
Sb., o cenách, ve zĺ ěĺ ĺ pozdějš í ch

Celková

Crlková

DPH:

7.2.
7.3.

7.4.

Crnová uiedĺ rání

ceÍ 7a zařádně

cenabezDPH:

3.112.913,9lKč ,

653.7tl,92Kć

Celková cena vč . DPH: 3.766.625,83Kć '
zhotovitele z.e dne 07.72.
Cenazadí lo uvedená v bodě 7.1. té to smlouvy je cenou poďe závazĺ é
je
stanovena jako koneč ná
Cena
za
dilo
dí
la.
2O2O azĺ lhrĺ ru1e veš lĺ eré nÚné nä ldadykiáldné mu provedení

a nejvyš e pří pustná.

zhotovitelem měsí č ně
Crnu uvedenou v bodě 7.1. tohoto č lánku uhĺ adí objednatel zhotoviteli ĺ a
vFtavovaných dí lč í chfaktuĺ , kteĺ é budou č í slovány vzestupnou č í selĺ :ouřadou adolož eny z1iš t'ovacim
praci dí la v pří sluš né mobdobí
protokolem o pľ ovedených pĺ ací cha soupisem skuteč ně
č
í sloa název ptojektu ,,Q)rava
na
faktuře
vž
dy
uvedeno
objednatelem odsouhlasenŕ h. Souč asně bude
ďáž děné ho povrchu chodní ku v ulici SlávyHomí lĺ a, Praha 5". Soupis ptací bude č leněn po jednotli1ých
č innostech vsouladu spolož kovým ĺ ozpoč temzpÍ acovaným zhotovitelem ve skladbě d\ e zadä vaci
dokumentace. Výš e faktuĺ ované č ástky budou odpoví dat hodnotě pľ ovedených pncí ptovedených
v uplynulé m období sĺ lť zeĺ éo smluvní pokuty, rároĘnaslevu z CeÍ yapož adavĘĺ anáhľ adu š kody.
I { oneč ná cena dí la bude uhľ azena objednatelem na zá| < ladě koneč né faktury vystavené zhotovitelem' ve
kteľ é budou zuč továny vš echny ptoplacené dí lč íměsí č nífaktury, DPH. Tato koneč ná faktuĺ a bude
dolož ena lí ] rcí rnlistem a rekapitulací s r,7č í slení mvš ech skuteč ných nákladů stavby č leněných po
jednotlivych č innostech vč etně DPH. Tuto faktuľ u je zhotoviteloptávněn vystavit do 1'4 dnů po ú spěš né m
ukonč ení a po odstĺ anění pří padných vad a nedodělků z pä ejiĺ naclhopĺ otokolu. objednatel má ptávo, před
koneč ným zap| acenim ceny dí I a, zadrž et odpoví dají cí č ástky v dů sledku:
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7.4.L

smluvní polo'ty,
by vyž adovalo
,
nárolĺ u na slevu z ceny di7a,jestliž e je odstĺ anění vad a nedodělků ĺ emož ĺ é anebo
a pfoto Se mu zhotovitel btání ,
neú měmě vysoké
dí la, kteĺ é podstatně sniž ují kvalfuu dí la
7.4.3. pož adavků Áa náhraďuš kodý ĺ a záHaděvad a
ĺ ebo/ a jeho ďzí vä ru.
platby faktury se
Splatnost faktuĺ je do 30 dnů od jejich pĺ okazatelné ho doľ uč eníobjednateli. Za
zhotovitele.
ú
č
tu
pLvaž u.1e den odepsání č ásĘ z űč tuobjednatele ve pĺ ospěch
Ěaktuĺ a mosí splňo.rat veš keĺ épož adavky stanovené 'č eskýmiprávĺ í mipředpisy, zelmé na'ĺ áI ež itostidané
od.t. 2 zákoia č .235/ 2OO4 Sb., o daruzpřidané hodnoty, ve zĺ ěĺ lipozdějš í chpředpisů .
ustanovení m

7.4.2.

7.5.
7.6.

5)s

7.7.

7.8.

Faktury budou doruč eny ve dvou vyhotovení ch.
objednatel je optávněn .'ĺ l;áĺ t zhoioviteli před dnem splatnosti fakturu, ktetá ĺ emá nálež itosti uvedené
je
v bodě 7.6. tohä to č lánku, pří padně má jiné vady v obsahu, s uvedení m dů vodu vtácení . Zbotovĺ tel
faktury
pÍ
estávä
běž
et
povinen podle povahy záruá ĺ arc"ĺ "opľ avit, pĘadně vystavit novou. Vĺ ácení m
pů vodní ĺ hů taqplatnosti. Lhů ta běź i znovu ode dne doĺ uč enífaktury optavené č i nově vystavené .
bo wýš e u...dä né ceny zL dí lo jsou zakakulováĺ y veš keté souvisejí cí nál,Jady, to znamená kĺ omě
dokumentace skuteč né ho ptovedení
praci avypracování dokumentace
ademotÄ ź ĺ í ch
^stavbytaké
onáź ^ rhzejmé ĺ a,ale nikoliv pouze' ĺ áJďady a poplatky n'a zajI š^těnl kompletní dodávky: ...
'
proro, atar;a^ zuÍ í zeĺ istaveniš tě, zabory, oplocení , doprava materiálu azaÍ í zeĺ í ,
7.8.!.

ýudä vání ,

7.g.

vyklizení staveniš tě, likvidace a skládkování odpadů ,
práce sowisejí cí s předmětem dí la' vč etně nákladů .na za1í š těnkolaudač ní ho souhlasu č i
7.8.2.
"Ĺš k".é spĺ ávní ho
č i povolení nezbytné ho kďzí vä ru dla,
1iné ho
'o"hod''otí
7.8.3. uvedení prostor do stavu způ sobilé ho Í ádĺ é už í vánl'
Spotřeba mat;ť ráI LL Se ří dí platnou technologickou noľ mou' Í esp. uĺ č ení mrýtobce

7.to.

atakto se pĺ omí táve smluvní ceně.
Náklady iawzavÍ enipojistné smlouł 1, dle bodu 72.2.ť eto smlouvyjsolnä L< ladyzhotovitele.

8. Sankč ní uiednání
8.1. Po1ud zhotovitel nedodrž í termí n pro předání dokonč ené ho

vč etně kolaudač ní ho souhlasu č i iiné ho

rozhodnutí uvedenýv tl. s oa't. 5.1. bodě 5.1.2 ú to smlouvy, má objednatelpra1o pož adovat
o/ o
'po""í
ľ
'o
z celkové ceny dí la vč etně DPI F. zakaž dý i započ aý den pľ odlení .
np| ace^ smluvní pokuryve \ ní ,š io,2
te.-í n' vyklizení staveniš tě vtermí nu dle č 1. 5 odst. 5.1' bodu 5.l.3. je
8.2. ś "ä u"ĺpolĺ uta
započ aý den ptodlení .
25.000,- Kč
8.3. Smluvní po\ < gtazar'"př".r""tĺ ,iu.."rriš tě v termí nu dle č 1. 5 odst. 5.1. bodu 5.l.1.ú to smlouvy je 5.000'- Kč

je
za1ďzdýr^ poč aý deá pľ oďení a smluvní pokuta za"flepÍ ovedení řádné ho ú klidu na staveniš ti 5.000'- Kč
ednottivý pří pad poruš ení .
za
8.4. ś J;# p,o| * i ,ä 'p."'š .i'í povinností stanoveýh zhotoviteli v č 1. 3. odst .3.7 ., 3.8., 3.9. a 3.10. té to
pří pad poĺ uš enía zakaž dý započ aý den trvání
5o,lo.rr.yj. stanovenä ve vič i ĺ b.ooo,- Kč
tohoto zálv adĺ é hostavu.
vystavené a doruč ené faktury, má zhotovitel
8.5. Pokud objednatel nedodĺ ž ítermí n 30 denní splatnosti
ptávo poĹ^ ^ i.1ednarł icáým dnem pož adovatilľ ok z prodlení v ákonné ,í š i,ďuž né č ástky.
8.6. Pokud'bude'zńotovitel vpľ oďení se započ etí modstĺ aňování ĺ eklamované vady, má objednatel ptávo
započ aý deĺ
a
pož adovat od zhotovit eI e iapLaceĺ isrnluvní polutyve \ ..ŕ š i5 000,- Kč zakaž dou
j

prodlení .

ze smluvní ch stran, ato ali č ásteč ně, povinnosti
8.7. Urt"rrou.ní osmluvní ch pokutách nezbavuje
knáhĺ adě š kody,.plné r".ŕ š l, k."á byvznikla vdů sledku poruš ení ustanovení té to smlouł ry, č i obecně

8.8.

platných předpisri, ńa keré S€ v souladu s $ 2050

NoZ

nevztahuje ujednání o smluvní pokutě.

ś pbtáo't''oilů "''í .hpolĺ ut je 30 dnů od doruč ení faktury, ^ to na záI < I adě faktury vystavené opĺ ávněnou
smluvní StÍ anou smluvní stĺ aně povinné . Smluvní stÍ any ptohlaš ují , ž e s ohledem na předmět té to smlouvy
a charakter dí la s vyš í smluvní ch pokut souhlasí a považ ují je zapÍ iměÍ eĺ é .
8
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s její m plnění m, b-ud3u smluvní
Veš keĺ é sporné ptoblé my, vznlka1í cí při plnění té to smlouvy a v souvislosti
uĺ č ené hosvé ho zástupce. Teprve po neú spěš né msmí rč í m
,o""y řeš it smĺ rč í mzpů ś obem
ií zeni,
I izen bude spor řeš ä před pií .loš ''y- soudem .. Č R. Do doby pří padné ho zahájen soudní ho
a
zaváž
í
instruovat
budou
a
osobě
nebudou smluvní stany^ sděloiat1nfotmace o sporné pĺ oblematice třetí
Poruš Ĺli zhotovitel
své zaměstnance k dodĺ ž enízávazkudů věľ nosti'o pří pä dnych spoĺ ných pĺ oblematikách.
(sloĺ ry jedno
100.000,-Kc
ve
pokutu
smluvní
1ýš i
ustanovení tohoto č lánku, zavazuje se uhĺ ad.it dfuhé stĺ aně
zákoĺ a č .
infoľ
mace
sto tisí c korun č eských). Toto ujednání se nevztahuje na povinnosti poskytovat
na dalš í
106/ 1990 Sb., o .rrobád''é .r, pĺ í rtopr'k infoľ mací m, ve znětĺ pozdějš í ch
vš
ak
qiluč
ně,
nikoliv
zejmé
na,
předpisů
,
povinnosti objednatele posĘtovat inioľ mace ďe iiných pľ ávní ch
,ákor^ č ' 131'/ 2O0O sb., o hl. m.Pt2'ze've zĺ ěĺ ĺpozdějš í ch předpisů .

9. Nebezpeč í š kody na věci,
9.1.

dí la objednateli nebezpeč í
staveniš tě do doby ptotokolámfüo
Zhotovitel nese od doby
š kody
g.1.l. na dí le a vš ech jeho zhotovovaných a upÍ avovaných č ástech,
v dotč ených pĺ ostotách staveniš tě, a to ode dne
pr".ľ 'ĺ .ľ ',ił ž eny'skychskich'a.cí zí cizaí izenĺ ch
9-.1.;.
"á
v jednodirrych pří padech nebude
iejich převzeĺ zh'otovĺ telem do doby předání
dohodnuto jinaĘ
9.l.3. na majetku ,'zdtavi a právech'třetí ch osob vzniklých v souvislosti s pĺ ovádění m předmětu dí lz,
g.1.4. .r" poz"mko, na kte;é m je dí lo pĺ ováděno, pokud vznik š kody je v souvislosti s ptovádění m
pr"ä mĺ todí la nebo způ sobený zaměstĺ anci č i spoĘtacují cí misubjekty zhotovitele,

g.1.5.

9.2.

předání apÍ evzeti di| a,zź ĺ ruć nídoba

na ostatní ch přilehĘcĹ objektách apozemcí ch'

jí m
Zhotovitel nese té ŕ do áoby Áavńcerĺ staveniš tě objednateli nebezpeč í š kody vy'volané věcmi
dí la,
opatřovaných k pĺ oved eĺ ĺ di?i,kteĺ ése z dů vodu svojí 'povahy nemohou 9tá.1.souč ástí zhotovované ho
jsou
jimiž
zejmé
ĺ
a'.
jeho
souč
ástí
,
* bo k .é jsou použ í ványkprovedení dí la aĺ estÄ vají se
g.2.l. poÁo..ré stavební konstrukce vš eho druhu nutné k provedení dí la (eš ení ,podpěĺ né konstľ ukce

g.2.2.

atp),

riŤ ir.-staveniš tě provozní ho, lýtobní ho i sociálnfüo chaĺ akteľ u,
ostatní provizomí konstn'rlś cea objeĘ v rozsahu vymezené m pří sluš nou dokumentací a touto
smlouvou, a to 1akvů č iobjednateli, tak vů č itřetí m osobám'
P9d1e obecně závaznýchpředpisů ,
Předání apÍ evzetidí la č i staveniš tě nemá vliv na
jakož iš kádu způ sobenou vadným pĺ ovedení m dí la, nebo ii"y-poruš ení m.zÄ uazl< uzhotovitele.
i souč ástí je od
ś mlrr.rní stany se dohodly, ž " .rh'ł 'ft"m zhotovované ho dí la a jeho oddělitelných č ástí

g.2.3.

9.3.
9.4.

poč átku objednatel.
9.5.

9.6.

viá,ł ori"ĺ 'odpoví dáza provedení a lĺ valitu prací v souladu s platnýni Č SN. S-lo..ní StÍ any uznávzji
závaznostpří juš ných Č sN 6 po 7.7.1995) pĺ o hodnocení kvalitativní ch patametrů předmětu smlouvy.

je
odstĺ anit
Pří padné , obi.d.rut"1"m zjiš těn3 nekvalitně piovedené pľ áce předmětu dí la zhotovitelpovinen
rrlart''í ĺ áLüady ok< amž itě tak, aby odpoví daly pož adavků m obiednatele'_
''"
ené ho dí la bude zhotovitelem sepsán zápis formou předávací ho pĺ otokolu,
'
o předání a pł eł zeú dokonč

kerý bude obsahovat zejmé na:

9.6.7. identifrkač ní ú daje o dí le i jeho č ástí ,
9.6.2. zhodnocení jakosti dí la nebo jeho č ásti,
9.6.3. pří padnou dohodu o slevě z Cenfl
9.6.4. g'áľ 'laĺ ."ĺ objednatele ' ž ę piedávané dí lo nebo jeho
ÚuČ Praha 5 s kompletně pĺ ovedeným dí lem,
9.6.5. stavební dení ky,
9
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9.6.6.
9.6.7.

9.7.

9.7.l.

9.7.2.

soupis
dokladů , dokumentace, revtzí a zkouš eĘ keré budou vSamostatné pi:ioze
vč etně návodů potřebných pĺ o řádnou obsluhu technologických zafizení , pĺ ovozovánĺ a ú dľ ž bu
technologic| ých zailzení s kopiemi platných záľ uč ní chlistů ,
soupis pří padných vad a nedodělků , s lcer..ýrni je objednatel ochoten dí lo převzí t a kteté nebránt
prov ozoválű a ďziv!ł ru dí la.
závazku dle č lánku 3. té to smlouvy je dáI e zkompletované předání :
dokumentace skuteč né hoptovedení stavby (DSPS) ve 4 vyhotovení ch (paĺ é )vtiš těné foľ mě;
DSPS bude zpracovä nav rozSä hu ptojektové dokumentace pÍ o ptovádění stavby (DPS)
poďe seznamu' kteý bude )ejí souč ástí , v DSPS budou zapncovä ĺ y veš keré změny a odchyĘ
skuteč né hoptovedení stavby od DPS a její souč ású .rovněž bude zhotovitelem zpracovaĺ ý seznam
vš ech těchto pĺ ovedených změn a odchylek v pľ uběhu stavby' dokumentace bude pł edána rcvĺ ěž
v digĺ tální podobě ve formáť u pdĘ dwg (editovatelné ).
veš keĺ épří lohy dokumentace skuteč né ho pĺ ovedení stavby, vč etně soupisu pĺ ovedených změĺ a
odchylek od odsouhlasené zadä vací dolĺ umentace musí býł zhotovitelem powrzeny,

9.7.3. kompletní vychozí rev'ze a zkouš Ę - zápsy o vyzkouš ení technologicĘch zaYĺ zeni,
o ptovedených revizí ch a ptovoznich zkouš kách (v tozsahu té to smlouvy), vč etně

fotodokumentace v
podobě,
9.7 .4.
doklady ptokazují cí ch splnění techĺ ricĘch pož adavků ĺ a použ ité materiáI y a ýobĘ dLe zákona
č . 22/ 1997 Sb., o technicĘch pož adavcí ch na ýobĘ ve zĺ ěni zák. č . 71/ 2000 Sb., v platnem
zněni,naÍ í zeĺ í vládyč . 163/ 2002 Sb., kteĺ "ým se stanoví technické pož adavĘ na vybtané
stavební ýobky v e zněni naÍ izení vlády č . 312 / 2005 sb.'
9.7.5. kopie platných záruč nĺ ch listu s identifikací a podrobný seznam s označ ení mkonkĺ é tní ch
jednotliý} ' typ,3' zał izenl a ýobků s uvedení m přesné ho teĺ mí nuzáruč nldoby od - do,
9.7.6. ptovozni manuáI y, atesĘ, ceľ tifikáty, bezpeč nostní listy,
9.7.7. zápisy o pĺ ověření prací a konstrukcí zaĄých v prů běhu pĺ ací ,
9.7.8. veš keĺ ápÍ edávaná dokumentace musí být přilož ena v č eské mjaryce s 1ýjimkou obecně
uznávaných cettifikátů v rámci EU,
9.7.9. dalš í doklady obsaž ené ve stavební ch povolení ch a ve stanoviscí ch a
otgánů státní
sPńvy,
9.7.10. doklady o ulož ení suti, zeminy a odpadů , kopí eváž nlch a skládkov'ých listu,
9.7.1l. kolaudač ní sou} rlas nebo jiné správní rozhodnutí ,
9.7.12. návrĘrť zivatelských manuálů - podle potřeby.
9.8.
plnění předmětu smlouvy (i jeho č ásti) musí být pÍ evzato (zkonttolováno) uĺ č enýmpracovní kem
objednatele. Pokud pä přejí mací mfrzenlbudou zjiš těny dĺ obné
a nedodělky, stanoví smluvní Stfany
tetmí ny pĺ o jejich odstĺ anění v předávací m ptotokolu. objednatel převezme dí lo i v pří padě, ž e toto bude
obsahovat vady a
kteté nebľ ání jeho už ivä nl.Po odstĺ anění vad a nedodělků zjiš těných při
předán dí la bude uč iněn zápis o jejich odstĺ anění . Zavady způ sobené objednatelem' nenese zhotovitel
odpovědnost.
9.9. Zhotoví te| poslýuje ?Ánfu na lĺ ralitu a jakost jí m provedeýh pľ :rci po
60 měsí ců pto veš keĺ é
stavební pńce a60 měsí ců pĺ o veš keté dodávĘ pto zafrzeni, a to ode dne předání ďla objednateli. V tento
den přechází ĺ a objednatele nebezpeč í š kody na dí le. Zhotovitel se zavazwje, ž e dno bude mí t po dobu
tÍ váfi uvedené zfuuč ru doby vlastnosti stanovené v projektové dokumentaci (vč etně její ch změn a
doplňků ), v technických notmách a předpisech, kteľ é se na pfovedení dí la vztahují ,jinak vlastnosti a jakost
odpoví dají cí ú č elusmlouvy.
9.10. Po sjednanou záruč ĺ idobu zhotovitel odpoví dá za jakost a kompletnost provedené ho
za poLť zltý
materiál, za kvalitu a ú plnost montáž e stavební ch pnciafunkci dí la.
9.ll. objednatel se
ĺ eklamaci vady dí la uplatní u zhotovitele bez zbyteč né hoodkladu po
její
m
zjiš
tění
,
pĺ
ojevení
se/
po
a to pí semnou formou, přič emž v reklamaci vadu popí š ea uvede
iejí m
její
ho
pož adovaný způ sob a teĺ mí n
odstanění . Zhotovitel je povinen zahájí t bezpLatĺ é odstĺ aňování
ĺ eklamované vady nepĺ odleně nejpozději do 48 hodin od doĺ uč eníteklamace a odstranit ji v co nejkĺ atš í m
10
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9.12.

9.13.

9.14.

9.15.

dne doruč ení pí semné teklamace,-je-li to.technicĘ a
mož né m termí nu, nejpozději vš ak do 15 dnů
i..ľ '"áńgĺ .ĺ "ĺ ^ őł '"e)jinak'dodata dohodnuté ho smluvní mi stranami;nedohodnou-li se smluvní strany'
bude vadá oástaněna áo 30 dnů . Polrud zhotovitel do 15 dnů vadu neodstĺ aní a ani neposkytl objednateli
za
vyjádřeĺ l',jak a kdy ĺ eklamovanou vadu odsffaní , popří padě, ž e rcLďamovanou vadu ĺ eĺ lzĺ ává,má se
na
vlastní
zhotovitel
tő',ź e zhoiovitel tutova árrr.nárä a odstraní ji ,, orr"aä "é lhů tě 15 dnů . Vady odstraní
pří padných š kod vzniklých v dů sledku vadné ho plnění té to smloury.
je Áa změĺ o .r"''iklé následnou č inností třetí osobou, vlivy způ sobené ž ivelnými
Záruka r.
'"rr"t"hgtateč nou ú dĺ ž bou, č i nepředví datelnými událostmi.
pohľ omami, nedos
Ż ho,o..i odpoví dá za č ást di?a zastejných podmí nek po stejnou dobu, jak je uvedeno r.ýč e, a to od data
"
"1
,árrr| ,1- opr^ vy' V pří padě ,.i.l-rri^ ." pĺ ací .otjednatelem je ĺ eklamač nímí sto u zhotovitele
andnbh
Zhotoiĺ te| i" p""i''"" v rámcí zají š těn s,ých záruč ní cllzávazkű také posĘtnout objednatehbezp| atný
dojezd ."* irńí ho technika do mí sta zakázĘ a' kĺ omě bezplatné 1ýměny náhradnlcb dí lů poskytnout
objednateli rovĺ ěź bezplatnou odboĺ nou servisní č innost spojenou se záruč ĺ ĺopÍ avou rryľ obku.
tohoto č lánku, je objednatel
;..ĺ z. zhotovitel neodstraní vady ve lhů tách uvedených v odst.9.11.
její m
opĺ ávněn pĺ ové st tyto prácerá-, .'"bo iejich pĺ ovedení m pověřit jinou osobu nebo
je
povinen
zhotovitel
vznikié
oyměnit rrud'or' č i neú plĺ rěfunkč ní 3ást dí la. Takto
"ä korrpit,
obj.dn"i.li do 14 dnů ode dne doruč ení faktury - daňové ho dokladu. Tí mto se zhotovitel nezbavuie
',á'

Ld.'j í .í 'da@ ďap.cz, nebb datová s chránka:

odpovědno

si za

jako celek, aĺ rj za jeho jednotlivé č ásti'

10.
10.1.

10.2.

10.3.
10.4.

3

Poddodavatelé

Zhotovhel se zavazajepři ptovádění dí la využ í t{ hĺ adněpoddodavatele' kteří jsou uvedeni v Pří loze č . 5
jsou povinni'pl'i ,' č ásti plnění , kteľ é specifikuje Pří loha č . 5 smlouvy, a to
té to smloury.
té to
plĺ rě v so,'ladr' s podmí nkami'té toimlouvy.Zhotovitelvš akodpoví dá zap| ĺ ěĺ t Tych závazki podle
a to vč etně plĺ ré odpovědnosti
io'lo.'..y bez ohÉ du na to' ž e kieik"" plnění bude už í vat
za vzĺ l1k š kody způ sobené poddodavateli.
je moź nä jens předchozí m
Výměna kt.ré hoto11 z podä odavatelů uvedených v PÍ lkozeč .5 té to smlouvy
odpí
ĺ at č i zdrž ovat- Za dtwod'
bezdů
vodně
pí se-"ý"" souhlasem objednatele, kter"ý svů j souhlas nebude
t od.pŕ "r'í souhlasu ," .rś "kpovaž uje,pokud máĺ jí 1! vyměnu poddodavatele, pomocí kteĺ é hozhotovitel
a zhotovitel nepĺ okáž e způ sobem stanoweným pro-prokazováĺ í
ptoka)o.rul v
kvalifilĺ ace v zadávacim Í í zeni, ž e noý poddodavatel splňuje kvalifikaci minimálně v roZsahu, v němž 1í
poddodavatel; objednatel. je tovněž oprávĺ ěn odepří t souhlas
Í í zenĺprokáza|
v
zzdávacimÍ izenl'vlastní
s rýměnou poddodavatele tehdy, pokuďryvrhovvnýľ ľ ľ 9.daodayĺ gl podal v
je subjekem, ui"ry:u poslĺ yrcval objednateli stavební pńce, na jejichž zá| Ąadě vz,Ęa
.'"bí dL'
''ebo
objednateli š koáa n.bo pok rd měĺ obj.ä natál k tako poskytovaným staué bní - prací m námitĘsouvisejí cí
pokud
s ť .."lito.', tozsahem č i ú č tování m.objednate| 1e také opĺ ávněn
izhotovitel je povinen-té to ź ä dosĺ vyhovět.
,..r.o p.oĹ zate| něpä spí vák vadné mu pĺ ovádění
10.2. tohoto č lánku, je povinen zap| atí t
10.1.nebo
Ý oĺ ol"ae, ž e zhotovitei poruš í povinnoiti dle odst..
objednateli smluvní polĺ utu ve vjč i 10.000 Kč zak^ ž dý ied19ttĺ ý ľ 1ľ .'a .
, 7l
1 frf
Poruš ení jaké ko1i po^ ..inrro.ti dle tohoto č lánku opru..ňq. objednaielá k odstoupení od té to smlouvy. Tí m
pokutu dle odst. 1O.3. tohoto č lánku té to
není dotč en" por.i..ro.t zhotovitel e zap| atitobjeä nateli

'oĺ """ĺ

smlouvy.

17, Realizač ní tým
11.1,.

Zhotovitei se zavazuje, ž e ptováďění dí la na jeho stĺ aně bude zajiš t'ovat teaizač ní ým, 1ďnož s| ož eĺ iz
odbomá kvalifikace jádnotliwých č lenů jsou uvedeny vPlioze č . 6 smloury, popř. ty-,', iehož slož ení bylo
změněno v souladu s tí mto č iánk"m (dále jen,,Realizač ní ty'")'
11
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ĺ .2.

I .3
Í .4.

Výměna kteĺ é hokolize č lenů Realizač nlho ýmu je ĺ ľ 'ož näpouze v pří padě, ž e ĺ oý č len Realizač ní ho
ýmu ďsponuje minimálně stejnou odboĺ nou způ sobilostí , kerou dle Přflohy č . 6smlouvy disponuje č len
Realizač ní ho ýmu, jenž je ĺ ahtazováĺ no1ým č lenem nebo kteĺ oa ĺ ahrazovaný č len Realizač ní ho ýmu
prokazoval v zadávacim Í í zeni; jakoukoli změnu č lena Realizač ní ho ýmu je zhotovitel povinen oznä mit
objednateli nejmé ně 5 pĺ acovní ch dnů před touto změnou, kĺ omě pří padů , její chž povaha to vyluč uje,
zhotovfuelje povinen ĺ apož Ä dámobjednatele prokÁzatsplnění povinností stanovených v tomto č tánku.
V pří padě, ž e zhotovitel poruš í povinnosti dle odst. 11.l.nebo tI .2. tohoto č lánku, je povinen zaplatit
objednateli smluvní polĺ utu ve výš i 10.000 Kč zakaž dý 1ednotliwý pří pad.
Poĺ uš ení jaké koli povinnosti dle tohoto č lánku opĺ avňuje objednatele k odstoupení od té to smlouvy. Tí m
není dotč ena povinnost zhotovitele zap| atí t objednateli smluvní pokutu dle odst. 1] '.3. tohoto č lánku té to
smlouvy.

'l2.
12.1.

Zá,ľ i'ěrcč náustanovení

Po dobu platnosti té to smlouvy o dí lo má zhotovitel povinnost mí t uzavřenou pojistnou smloul'u na
odpovědnost za š kodu způ sobenou č inností zhotovitele třetí m osobám, ktetá je uzavł ena na minimálĺ rí
,v.

vjlš i poiistĺ lé č ástky 7 000 000'-

12.2.
12.3

12.4.

Kč .

Smlouva mů ž ebýt měněna polJzc pí semnou dohodou obou smluvní ch stĺ an ve foĺ mě vŻ estupně
č í slovaných, oboustľ anně podepsaných dodatků , kteĺ é Se stanou nedí lnou souč ástí té to smlouvy.
NestanovĹľ tato smlouva, ž e se ozĺ ámetĺ č iněné dle té to smlouvy dfuhé smluvní sftaně mohou pĺ ové st
zápisem ve stavební m dení ku, č i jiným způ sobem, pĺ ovádí se oznámelĺ pí semně, a to osobní m předání m
listiny oznámeni obsahují cí pověřené mu pĺ acovní ku nebo zástupci dľ uhé smluvní strany' a ĺ elze-htak

uč init, její m zaslárĺ m poš tou formou dopoľ uč ené hodopisu, nebo e-mailem s powtzení m doľ uč enía
jeho doruč ení nebo převzetí , dnem
přeč tení č i pĺ ostřednictví m datové schľ ánky. oznámenĺ je ú č inné
kdy bylo pÍ evzeĺ listiny, nebo powĺ zeni o přeč tení e-mailu,
potvľ zení o přeč tení e-mailu, pří padně
druhou smluvní sftanou odmí tnuto nebo třetí m dnem po sděI ení poš ty, ž e doporuč ený dopis, jlmž byla
listina zaslä na druhé smluvní sttaně na adtesu uvedenou v té to smlouvě, bylpĺ o nepří tomnost adĺ esáta
ulož en na poš tě, i když se adtesát o ulož ení nedozvěděl. Toto ustanovení platí přiměřeně i pto doruč ování
jných listin a podkladů , kteń rnají být předány.
objednatel si ýraĄe pľ ávo odstoupit od smlouvy v pří padě jejflro hrubé ho poruš ení ze sttaĺ y

zhotovitele. Fl'uby- poruš ení m je:
12.5.1. nedodrž ení keré hokoli z termlnűpť l rcallzacipředmětu smlouly uvedené ho v č l. 5. odst. 5.1. té to
smlouvy o 15 kalendářní ch dnů ;
12.5.2. nedodrž ení Wahtya/ ĺ ebo podmí nekstanoveýhoĺ gánystatrusprávy, pož Ä rní ch,bezpeč nostní ch
nebo ekologických předpisů , kteĺ é mohou mí t vliv na povolení krť zí vä ruaprovozu dí la;
12.5.3. ponrš ení dohodyo použ ité a projednané technologii.
12.s.
objednatel a zhotovĺ tel jsou opľ ávněni odstoupit od smlouł 7 v pří padě, je-li na majetek druhé süany
ryhláš eno konkutsní řizenĺ nebo je-li tento návrh zamí tĺ ut pro nedostatek majetku.
12.6.
odstoupení od smlouvy musí být uč iněno pí semně, ptávo odstoupit od smlouł 7 ĺ emá' ta sÚana,ktetá
se podstatné ho poruš ení smlouvy dopustila, ú č inkyodstoupení nastávají dnem doĺ uč eníoznámeni o
odstoupení druhé smluvní sftaně.
12.7.
V pří padě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje opustit staveniš tě a vyklidit zařlzeĺ i staveniš tě
nejpozději do 3 dnů od
odstoupení .
12.8.
Zhotovite| mä v pÍ í paděneplĺ rění ujednání té to smlouvy ze stÍ any objednatele právo r:rapozastz'veĺ ĺ prucí
až do odstĺ aĺ ěrĺ dů vodů
apńvo na ú hradu š kod, keré tí mto zhotoviteli vzniknou.
12.9.
Smluvní StÍ any sjednávají , ž e veš keté vzá1emné a splatné pohledávky )e ĺ ľ 'ož nézapoč í tat,nebo postoupit
třetí stĺ aně.
12.t0.
Y zä | eź hostech neuprave"ŕ h rcxru té to smlouvy platí ustanoveĺ ĺ zákona č . 89 / 2012 Sb., obč anský
" p dalš í ch obecně platných pľ ávní ch předpisů , kteĺ é ĺ rlaji vztah
zä konĘ v platné m znělĺ ., pří
ke sjednané mu smluvní mu vztahu.
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Polož koý rozpoč et Ż pÍ acovaÍ I Ýzhotovitelem (volná pří loha)
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Pří loha č . 5:
Seznam poddodavatelů 1
Đ

Ňázev:
Sí dlo:
Prä vruforma:
I dentifikač ní č í slo:
Rozsah plnění Smlouvy:

tDoPLNĺ DODAVATEL]
tDoPLNl DODAVATELI
I DoPLNI DODAVATELI
tDoPLNl DODAVATELI
I DOPLNT DODAVATEL]

2)

Název:
Sí dlo:
Prź lvruforma:
I dentifikač ní č í slo:
Rozsah plnění Smlouvy

rDoPLNĺ DoDAVATEL]

poPLry DODAVATELI
poPLry DODAVATELI
I DoPLNI DODAVATELI
I DOPLNT DODAVATEL]

3)

Název:
Sí dlo:
Právruforma:
I dentifikač ní č í slo:
Rozsah plnění Smlouł ry:

tDoPLNĺ DoDAVATEL]
I DoPLNI DODAVATELI
I DoPLNI DODAVATELI
I DoPLNI DODAVATELI
I DOPLNT DODAVATEL]

atd. tDoPLNÍ DoDAVATEL]

1

Pří padně č estné prohláš ení o nevyuž ití poddodavatelr)
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Pří loha č . 6:
Realizač ní qým
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Projektant

Datum a podpis;

Zpracovatel

Razĺ tko

Objednavatel

Datum a podpis:

Datu !n_?

p-o_dpig;

Razí tko

Uchazeč

Razí tko

Datum a psdpi,si

Strana 2 z 12

Razĺ tko

REKAPI TULAcE oBJEKTI J sľ RveY A souplstJ pnncĺ
Kod:

56-2420

Stavba:

chodnĺ kov pľ ogram P5 _loblast Slávy Horní ka

Mí sto:

ul. Slávy Hornĺ ka

Zadavatel:
Uchazec:

MČ Praha 5

Datum:

3.9.2020

Projektant:

Sinpps s.r.o
Sinpps s'ľ .o

Zpracovatel

Kd

Cena bez DPH

Popis

Náklady z rozpoč tu

í
2

slávy Horní ka 12-24
slávy Hornĺ ka 21-39

Stĺ ana 3 z 12

I CZKI

Cena s DPH [ CZK]

3112 913,91

3 766 625,83

1 632 980,23

1 975 906,08

1 479 933,68

1 790 719,75

KRYCĺ LtsT soUPlsU PRACĺ
Stavba:

Chodní kov program P5 - oblast Slávy Hornĺ ka
Obiekt:

í

-

Slávy Horní ka í 2-24

KSO:

CC-CZ:

ul. Slávy Horní ka

Mí sto:
Zadavatel:

MC Praha 5
Uchazeč :

Vypl

daj

Pľ oiektant:

Sinpps s.r.o
Zpracovatel:

Sinpps s.ľ .o

Datum:

3.9.2020

tl:

00063631

DlČ :

c200063631

I t;

Vypl

DČ :

Vyphi Údaj

lÔ:

6258/ .332

Dll:

c262584332

lĆ:

6258/ .332

Dtl:

c262584332

dai

Poznä mka:

í

Cena bez DPH
Základ daně

Sazba daně

opn základní

I 632 980,23

21,AOo/ o

snĺ Žená

0,00

15,007o

v

Cena s DPH

Sbana 4 z 12

czK

632 980'23

V š edaně
342925,85
0,00

1 975 906,08

Zpracovatel

Projektant

Datum a podpis:

Beł ĹtĘe

_

_9ąttł ll ą'Po-qp-!9:

Razí tko

--ucľ lä ż ee_

Objednavatel

Datum a podpis:

.

Dat!ł ľ _a pgť p_!g. --

Razí tko

stľ ana 5 z 12

Razí tko

souPls PRACĺ
Stavba:

Chodnĺ kov program P5

- oblast Slávy Horní ka

Obiekt.
1

_

Slávy Hornika 12-24

Mí sto:

ul. Slávy Hornĺ ka

Zadavatel:
Uchazeč :
PČ

ryp

MČ Praha 5

Vypl

daj

Datum:

3.9.202A

Projektant:

Sinpps s.r.o
Sinpps s.r.o

Zpracovatel:

Kid

MJ Množ stvĺ J.cena [ CZK]

Popis

cena celkem

Náklady soupisu celkem

D

HSV

D

Práce a dodávky HSV
odstľ anění podkladu Živič né ho t| ĺ Qp mm strojně pl

3'ĺ 7,1 "chodnik
í 41,6 "vozovka
souěet

2 K.113107330
3 K 'l1310732'ĺ

ł lx

g-o-

50 m2

_

5,00
317'í 00

113203111
181951112

W

.

317.100

ąo,oo

m

142,O00

ĺ ż o,ooi

't

8 K

Posl

g R
10 K
11 K
12. M

65,00-.

564861111
591442111

16

tl 60 mm š do 1,5 m

ÚRs zozo oz

Asfaltov beton Vrstva obrug1{ Ąco
Podkĺ ad ze š těľ kodrtě ś Dfl 20o mm
Kladenĺ dlaŽby z mo !9ĺ ky dvou

ĺ

ĺ ns92 t: l

t!

10,00

40 mm š do 3 m z nemodifikované ho asfaltu

j

265,00i
20o,o0i

pp pěŠ i loŽe z Mc

Trubnĺ vedení
DemontáŽ m ĺ ż ílitino\ ^ i'ch vč etně rám hmotnosti p es 59 q9
] 99 ľ 9V š ková uprava ulič ní ho vstupu nebo vpusti 90 2o0' mm
aY Š enim mÍ | ze

9't1 809,98
30 530,00 cS ÚRs zozo oz

430,00

ik Živič n:l'spojovací ze silnič nĺ emulze v mnoź ství 0'5o kg/ m2

899202211

M'42291352

og

ACP í 6 (obalované kamenivo oKs)

9 Ylceb9ĺ ľ rÉ ĺ 9mun!| a9i
kostka dlaŽebnĺ mozaika bzaná mramor 4/ 6
3í 7,1'1,03'P epoctené koefić ientem mnoiství

14 K 8992311'11
í 5 Kls99ł sĺ ĺ ĺ ĺ

:

Komunikace pozemnĺ

583R81006

D8

iR

7 052,00:CS

3s,500
352,600

142+ 142'O,5

577134111

325,00lCS ÚRs zozo oz
^

20,00
3'l7' ĺ 00

142-0,5

W

13

13,600

24,400

317,1 'bhodnĺ k
142-0,25 "voŻ ovka u obruby

Asfaltovly' beton Vrslva podkladni

cs ÚRs 2o2o02
q84;00ics
ÚŔś zozo oż
:!2
17 o40,o0jcs ÚRs zozo oz

50 736,00

i

317,100

souč et

573231108

160,00

m2

Vytrhánĺ obÍ Ub z dlaŽebnĺ ch kostek
Up1ava pláně v hornině t í dy těŽitelnosti l, skupí ny 1 aŽ 3 se zhutnění m strojně

D5
7 K 565145101

't7 652,50
29 815,5olcs ÚRs zozo oź

141,600

Í 98,Z0q

28'4 "likvidace na skládku
souěet

s K
6 K

632 980'23

1

po cástech

odstraněni podkladu z betonu pfosté ho tl í 0'0 mm strojnę
_
Pl do 50 m2 po č ásjech
odstl-anění poq!lgd9 z.kamen!va drcené ho ť
_ po
pl
mm
strojně
d9
59
m!
č ástech
Jgo
Vytrhání obrub silnič ní chleŽat ch
142-2E,4"oP1z stane na sĺ avbě

ĺ ĺ szoĺ .ĺ ĺ z

Cenová soustava

1 518170,23

Zemní práce

113107342

K

í

[ czK]

950,00
1

kus

V

š ko'yá Úp-rava ulĺ č nĺ hovstupu nebo vpusti do 200 mm
3w_9e1ĺ m ryyq1o hrncel
,
poklo!
litinov Š ł uPáltĘovpro zemní soupravy osazenÍ d9 tęré y ?da Yo?ouky

ostatní konstrukce a práce, bourání

rkusl
kus

, ł 9'

i^

3,000
3,0001

1 950,00:

l

5,000i

I 080,00

ż ,,oooi

760,00

I

450,00

37

630,00,cs ÚRs zozo oz

63 420,00'cS ÚRs 2o2o 02
3o1 245,oo l cs ÚŔs eozo oz

ąla asi,sai

460,00

i

2 130,00,CS ÚRs 2o2o 02

i

14120,00
1 35o,ooi9s ÚRs zo:o oz
5 850,00ics ÚRs 2o2o 02
5 4oo,oolcs Úns zoż o oz
1 520,00 csĺ Ŕs 2oż o02
146 120,50

slrana 6 Ż 'l2

l

pČ Tvp

Popis

KÓd

K 914511111
9161i1113
M 583R81008

]

MJ

MontáŽ sloupku dopĺ avní ch znač eĘdp| ry'lg p,'s m s p9_t9nov m z| kJa{ en1
osazení obruby z Velk ch k9srek bornl 9pěr9u do loŽe z betonu

916241

K

916991 121

K

91 97351 1

1

13

583R80002

1

m

9

180,00

kostka dlaż ební ż ula velká 15/ 17 - ze skJadu TSK hl. m. Prahy

0,00

''!m?-9,3F
osazenĺ obĺ ubnĺ kukamenné ho leŽaté ho s boč nĺ opěrou do loż e z betonu prosté ho
,otruonĺ x tamenn ż inví prĺ n sź oiz4lmm - ze š iláau isx ni. m,

iniy'

] LoŽe pod obrubnĺ ky, krajnĺ ky nebo obruby z d] aŽ
Ž b-elonu prosté ho
9nich !!o'sÍ 9k
142'0,í + 5-0'07

m
m

lm3

:

t5

g19735112

K

919735122

K

919732211

K

28

Đ
K

s7go24443

I m

Řezánĺ stávajĺ cĺ hobetonové ho krytu hl d9 ] 0Q mm
styč ná spára napojenĺ nové ho Živič né hopolrchu na stáy9jĺ 9i
oč iŠ těnĺvybouran 'ch obrubnĺ xr:l a krajn í

aa' !9Pt9

š 15mmhl 25mms

k silnič ní ch

997

P esun sutě

997211511

Vodorovná doprava suti po suchu na vzdá lenost do

í

..i...fi

30

Jĺ
3Ż

K

:

K
K
K

o
o

K
o
ĺ K

JO

38

o
K

39

D
K

i'

P ĺ platek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti (24x)

997013645
997013655

Poplatek za ulož en| 1a 9| !{ oce (9!| ádkovné ) _zem9y 9 kame1i kÓd o9P9-q!

VRN

b8

',oo

cs ÚRs

14.9!090
14s,ooo

2o2o 02

11 c6o,oo] cs ÚRS2o2o 02

180,00i.

23 20o,0o

cs ÚRS

2o2o 02

95,001

13 775;oo

cs ÚRS

2020 02

.

142,000i

40,OOl

239,736;

220.OO

5

6so,ooicś Úns zozo oż

7 'í 04

!.7

',

r !(am9ne'

239,736

'

! ,

05 04

P esun hmot
P esun hmot pľ o. pgigm'n! komunikace s kryteľ a Ę.?.m"eľ '] ľ g!gli!ick ľ '' !e!olg] / m nebo Ž'ivič n m
P ĺ platek k pesunu hmot pro pozemnĺ komunjkace s | ry19m z kąne1ę, iiyi!!m'* u''919-!9uy* 99.!0"00 ľ 1
Živič n m, betonov m zKD 5000 m
Prĺ platek k pesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem
182,'ĺ 62'5'P epoč tené koeficientem mnoŽstvĺ

a

2'7í 8

Poplatek za uloŽenĺ na skĺ ádce (skládkovné ) stavebnĺ ho odpä du Petongvęho k 9 9dpagu 17 01 91
Poplaiek za uloŽenĺ na skládce (skládkovnę) glpadu gsfaltové ho bez dehtu kÓd oqPadu 17 q'p 02

D 998
33 K ,998225111
34 x ] ssszzś ĺ gĺ
35 K 998225'í 95

80,00i

\,

100,914

"

239,736',24

997013601

0,00

40 88s,50

14s,099

km

99ucęt

997211519

60,001

145,ooo

m

...1

41 180,00 CS URS 2020 02
.

142,000

53,907+ 0,575+ 8'236','kámen

W

|

í 42'o00

m

100 mm

0,00

2 810,001

148.000

100,9í 4 "asÍ alt
76,1 04 'beton

29

o,00

!18,ogo

't4?+ 3

27

290,00

ze,ąoo
't11550

Řezáni stávajĺ ciho Živĺ č né hokrytu hl do 50 mm

142+ 3

Żb

142,000
14,550

142+ 3+ 3

K

lczlŚ

kus

5/ 6,9

K
M

J'cena

10,00r

! 759pęí .

i

.

cs ÚRs

zozo oe

49 467,60] cs ÚRs zozo oz

76,1041

100,914

95 868,30lCS ÚRs 2o2o 02

62,718

2&22á'1olć s Úns zoż o oź

r ľi t82j62)
] . ĺ o'z,ĺ oz1
I t

57 536'64

sl o,b1o

i

44 629,69
60,00
10,00
35,00

929,72lcs ÚRs 2020 02
'62:cs ÚRs zozo oz
31 878,35 cs ÚRs 2020 02
10

'ĺ 82í

910,810

114 810,00

Vedlejš í rozpoč tové nák| ady

?4 000,00

VRNI
012303000

Geodetické pÍ á9e po V stavbě - zamě enĺ skuteč né ho P-I 9Y-edęnj itavby'

VRN3

Zaŕ í zení staveniš tě

030001000

ZaÍ izen! staveniŠ tě

VRN6

Územą!v!!yy

060001000

Územnĺ vlivy

VRNT

Provozní vlĺ vy

07000í 000

Provozni vlivy

V"č '

1,000

9ge'y1dinĺ 1á 1en ęránä

24 oOO,OOl

24 oOO,OO CS URS 2o2A02

30 270,00
30 27o,o0,cs ÚRs zozo oz

1,000

l

ĺ p.L i_ .

] ,oog,
1

stí ana7 z 1Ż

,099

|

30 27o,oo]

30 2Zq,O0
30 270,00] cs ÚRs zozo oz

30 270,00

30 270,00
30 270,00

cs ÚRs 2o2o02

KRYci LlsT soUPlsU PRACĺ
Stavba:

Chodní kov program P5
Objekt:

2 - Slávy Hornĺ ka
KSO:

- oblast Slávy Horní ka

2í -39
CQ.CZ:

ul. Slávy Horní ka

Mí sto:
Zadavatel:

Mt Praha

5

Uchazeč :

Vypti

daj

Proiektant:

Sinpps s.r.o
Zpracovatel:

Datum:

3.9.2020

lĆ:

00063631

DlČ :

c200063631

tl:
DlČ :

Vyphi dai
Vyphi daj

lČ :

62584332

DlČ :

c262584332

lČ :

62584332

DI :

Sinpps s.r.o

c262584332

Poznámka:

í

Cena bez DPH

DPH

základní
sní ż ená

Sazba dané
21,00%

3í 0 786'07

0,00

15,00%

0,00

v

Strana I z 12

V š edaně

Zákĺ ad daně
479 933,68

1

Cena s DPH

479 933'68

czK

1 790 719,75

Projektant

Datum a pod-pis:

Zpracovatel

R_az_l!fq._"

-_.

Datum a oodois:

. _

"U

Obiednavatel

Đatum a podpis:

Razí tko

_

hä é 'č -

Ę9{ tko
_

BąiKq

Strana 9 z 12

souPls PRACĺ

{

Stavba:

Chodnĺ kov progľ am P5 - oblast Slávy Hornĺ ka
Obiekt:

2 - Slávy Hornĺ ka 21-39

Mĺ sto:
Zadavatel:
Uchazeč :
:PC

Typ

K

Daium:

3.9.2020

MČ Praha 5

Projektant:

Sinpps s.r.o

Vypl

Zpracovatel:

Sinpps s.r.o

ul. Slávy Horní ka

l

daj

MJ MnoŽstvĺ

Popis

d

J'cena

[ CZK]

Náklady soupisu celkem

o HSV
D1

1 R

pod k1ä o u_ź ĺ 1!ene1o t1 1.00-mm

"chodnĺ k
'6
1 3ĺ ''vozovka
souěet
251

W

2 K ,113107330
3 K 113t07321
4 K 113't07323
5

6 K
7 K

,s,tgiP pl do 59 T? j

odstraněnĺ podkladu z belonu prostęho l! .l90- mm strojně
odstraněnĺ podkladu z kameniva grgglgho 't| 10p mm

ogsJ9něnĺ podkladu z kameniva drcené ho

K.113201112

pJ

p-o

im2,

č ástech

ľ 2 - po č ástech
do 50_ Ę_;
91is!9cll

do 50

"sÍ g_jnp Pl

p.9_

tl 300 mm s!Pjn-ě-'P!90

50m2-

č ástech

VytÍ háLĺ obrub silnič ní ch jęŽat 9h

48,5 -39 "VD z stane na stavbě
39 ''odvoz na skládku

Úpiáua pianc v hornĺ ně tĺ ĺ oytezĺ tánosti ĺ ' srupiny

nż

1 aŽ 3 se zhutněnĺ m strojně

27,9 "vjezdy

131'0,25 ''vozovka u obí uby

W
10
11

K
K

3p?,9-o-9,
251,600:

40 256,00

.

cs ÚRs zozo oz
s 948,oo:cs ÚŔs 2o2o 02
s sł a,oo cs ÚŔ ś zozo oii

40,oo:

'

1 'ĺ

7'000

gs,6oo
1

'14

'

040,00ics ÚRs zozo oz

17,000

ąe,soo'

3 152,50

cs ÚRs

2o2o02

5 687,00

cs

zozo

48,500

zaą,zsol

Komunikace

!

20,00

159100i.

150 mm

il 200 mm

564861111

160,00i

cs ÚRs 2o2oa2

25r,600
í 31'000

?23,700
27,900
32,750
284,350

Sou et

K

100 300,50
24 869'00

mz

2?3,7 "chodní k

o

65.00:

9,500
39,000

souč et

K'564851111

l

m2

m

Vytrhání obrub z dlaŽební ch kostek

D5

382,600

23,400

Soucet

1B195'l112

'nZ

m

1 17-23'4 "oP1 z stanou na stavbě
23,4 "odvoz na skládku

113203111

200,00

.

Podklad ze směsi stmelené cementem

sc c

567122111

,

565145í 01

,Asfaltov beton vľ stva podkladní AcP 16

8/ 10

(Ksc

l) tl 120 mm

kamenÍ Vo

oKs)

do 1,5 m

cs ÚRs

zozo oz

cs ÚRs

2.o2o02

5,sq0

ze silnĺ č nĺ emulze v mnoŽství 0'50

Asfaltov beton vrstva obrusná Aco

1

196,500

t . l tĺ 40 mm Š do 3 m z nemodiÍ ikované ho asfaltu

z kamene do loŽe z kameniva těŽené ho tĺ 50 mm
' Kladení dlaż by z kostek
kostka dlaż ebnl ž ula drobná 8/ 1o - ze skladu TSK hI . m. Pnhy
zz,sss"ł ,oz'P

cs ÚRs 2o2a02
cs ÚRs 2o2o02

28 165'00

131.0,5

oz

4474o,oo
7 254.oo

tl 60 mm š

_Ú_ns

727 247,06
4 185,00

251,6-27,9

13 K'577134111
14 K 591211111
15 M 583R8100i

cenová soustava

1377 433,68

Zemní práce
odstĺ anění

[ czK]

1 479 933,68

Práce a dodávky HSV

113107342

cena celkem

epoÖtené koeÍ icientem mnoŽstvi

eos,ool

m2

520,00

.t-, m2
m2

0,00
Izz,soo'

Slrana 10 z 12

10,00r

1

cs ÚRs 2o2o02

965,00

34 715'oo] cs ÚRs zozo oz
'l4 5o8,oo cs ÚŔs zozo oe
0,00

,

i

:

PČ Typ

16
17
18
19
20
21

K
M
K
M
K
M

K

591431111R-3

Kladenĺ mramoľ ov ch desek do loŽe z Mc

583R0023

uanorove desiy

591431111R-5
583R001

Kladení dlaŽby CoMcoN do loŽe z Mc
Dlaž ba CoMcoN - zesÍ I ené

5914421'11

Kladení dlaŽby z mozaiĘ dvou a vj9g-b-ąęynĘ k_oTgľ jk'qgi

583R81006

kostka dtaž ební mozaika

W

MJ MnoŽství

Pop s

d

J.cena

950,00

5,500

m2
p| 'o-

loż e z

Mc

ĺ n2

ĺ

K 899231

K 899431

M

1 1

I

ĺ

ĺ

ĺ

2

s1o,oo
1 3áo;o0

3 7oo,o0

I 080,00

33

M 583R81008

osazenĺ .obruby z velk ch k9s!9Ę

ze

oPě| g!] _do !9a9 ?'!'919-!9 Pr99!ęl'o
skladu'TSK hl. m. Prahy

m

48,5901

m2

6,190

3916,3 "1m2= 6,3m

54

K 916241113

35

M

36

K 916991'ĺ 21

Jí

K

38

K 9197351't

583R800,02

zozo oz

3

240,oo] cs ÚRs 2o2o 02
cs ÚRs 2o2o02

1 520,00
160 831,95

1,000

9 'bo'q| ĺ

kostka dlaŽebnÍ ż ula velká 15/ 17 -

ÚRs 2o2o 02

cs ÚRs

74 oOO,OOi

ostatní konstrukce a práce, bourání

e1611ii13

cs ÚŔs ä oeo oe
cs uns 2o2} o2

5 850,00:CS

1 950,00i

Vodorovné dopravní zna_č ení dělicĺ č áry_9o-uvislé š 125 mm retÍ orefle| n!P!9st

K

700,00ics ÚRs zozo oz

13520'oa CsÚnsź ozooz

a9o,o9!

760,00

JL

2o2o 01

106 690,00
180,00i

1 1 1

I

cs ÚRs

zsiii'oo:cs ÚŔś zozo oz

950,00

18 500,00

K R2

.^ ^

5225,00
22 000,00

)

1 460,00

'ązzslisz

D
31

950,00

Trubní vedení

1

I

cenovásous\ a\ a

3 3?5,00:

12 250,00

899202211

K ] 899es1
K R1

[ CZKI

4 000,00

223,700

bzaná mramor 4/ 6

K 87726527',!
M 55244101
Á ,899102211
K

Cena celkem

3 500,00

brouŠ ené - )e'sí te,né

223,7''l,o3'P epoč 1ené

I

[ CZK]

6r.t

osazeni obrubnĺ ku kamennęho !9ź g!é I ] 9 s boč ní opěr-ou d9 l-oŽe_z _bqt9!y P| oltęho
obrubnĺ k kamenn ž ulov p í n' 320x24omm - ze skladu TsK hl. m. Prahy

15 000,00

15 000,00

s 73o,o0ics ÚRs 2o2o 02

o,0ol

90

117,000

33

m

930,00ics ÚRs zozo oz
0,00

nebo obruby z ĺ llaŽebnĺ chkostek z betonu

42 416,95t

19,,99-qL 15,095

919732211

K

91 97351

1
1

2

K 9í e735122

styč ná spáľ a napojenĺ nové ho Živič né ho povrchu na stávají cí za tepla š 1 5 mm hl 25mms
Řezánĺ stávajĺ clho Živič né ho krytu hl do 50 mm
Řezání slávají cĺ ho Živič né ho krytu hl do 1o0 mm

133,000i

m

1

.....

ł o,oo

Presun sutě
Vodorovná dopÍ ava s9!i-no su9l-1y

lą

vzdii!-el-99J

99

1

'i

km

84,'ĺ 72 ''asfalt

44,172

61,576

P ĺ platek ZKD

K

99701 3601

'

-1

i.!

km Y vodo| oYllé dopravy stlti (24x)

Poplaiek za uloŹen í na skládce (skládkovné ) stavební ho odpadu betonové ho k d

í 7 01

01

0?
na sklidce (sk| qd| oy1é ).gdpadu Ť Í ?| lovę!:'o'!e1dę!tty-[ _o o9P?9y
'l1 99
Poplatek za uloŽenĺ na skládce (skládkovné )'zeminy a kamení k d odpadu 17 05 04
Poplatek z9

zzo'oo

oo,soa

6ĺ ,576 "kámen

206,132',24

K '99zoĺ 36ąs
K sszoĺ soss

246J32

L

Souč et
;99721 1519

zoż o oz

7

?o2o 02

6

zozo oz
2o2o 02

620,00ics ÚRs 2o2o 02

48,500
165,500

60,384 "beton

^

12

'117,000

Soucet

997
K 997211511

i

'm

oč iš těni Vybouran ch obrubnĺ k a krajní k silnič nĺ ch
117'OP1
48,5'VD

D

3ą000

143,000i

Rezání stávajĺ ciho betonové ho krytu hl do 100 mm
133+ 7+

979024443

K

635,oo] cs ÚŔs
gso,oo] cś ÚRs
10 640,00lCS ÚRs
22 88o,oolcS ÚRs

19ą_009i

ulo_ae.nĺ

strana11zí 2

, t

. .

?96,1?2

l

241742,92

cs ÚRs

2o2o

49 471,68

cs ÚRs

2o2o 02

csÚRs 2o2o02

,

i4941i!q9:
4 947.168

.

10,00,

02

45 34g.o4

60.384

650,001

ä gząs,oo

84,172

sso,oo'

79 963,40,cs ÚRs zozo oz

61,57

450,00

27 7og,2o

cs ÚRs

2o2o 02

]

PCTyp
D
47 K
48 K
49 K

Kd

MJ MnoŽství

Popis

P esun hmot
P esun hmo! pÍ o P9agtn! !o.q'] Í !lęcg- s kľ t9q

998

9982251í ĺ

3' \ _a11en9, !9'q9] i!| _c!(_-T

p-elgng:

l9.b9 ''"] yięlyľ

'

P

998225195

P ĺ platek k p esunu hmot pro pozemnĺ komunikace s krytem z kamene, Živič n m' betonov m zKD 5000 m
165'801"5'P epoětené koeficientem mnoŽství
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Č lÁľ err.

Úvodni ustanovenĺ

1. Poji'stn{ k je zároveň poĺ tš těným.
2. Předmět č innosti poiĺ š těné hoks dnĺ uzavřen{ té to smlouvy ie vymez€n

v nástedui{ ctch dokumentech:

výpis ze ä vnostenské ho rejstřiku ze dne ] -2.4.2019

právní předpisy v
3. Pľ o poĺ iš těni siednané touto lmtouvou p[ at{ obč anský zákon{ k a ostatn{ obecně závazné
platné m zněnt, ustanoven{ poiistné smtouvy

a

následui{ cí pojistné podmí nky:

P-Ĺ} Úĺ LJł - Vš eobecné pojistné podmĺ nkv pro pojiš těn{ majetku a odpovědnosti
zsu. soo/ L7 - ZvLáš tnt smĹuvnt uJednáni' k pojĺ š těniodpovědnostĺ za ú jmu
a dá[ e:
P -zo5ĺ L4 _ Dodatkové pojistné podmí nkv up ravujtcí způ soby zabezpeč ení
P-sognł _ Zvláš tní pojĺ stné podminky pro po!ĺ š těnt odpovědnosti za ú imu

ł . Doba

tľ vání poiiš tění
Fořátek poiĺ š těn{ : 25.5.20x9
pľ odluž uje o datš { .poĺ ĺ stný rok, pokud
Poltš těnt se sĺ ednává na dobu iednoho poiistnĺ ho ľ oku. Poitš tění se
neĺ
pozděí i š est týdnů před uplynut{ m
straně
p{
semně
smluvnt
druhé
nł ŕ terĺ ze smiuvní ch stran nę;děli
pro
pgsluš né ho poii'stné ho roku, ž e na dalš { m trvánt poiiš tění ' nemá záie.m. V pŕ í padě nedodrž ent lhů ty
pro
pojtstné
ho
roku,
následultcí
ho
ke
konci
aŽ
zaniká
pojtš
těn{
doruč en{ sděleni uveáené v předchozt větě
je
dodrž
eĺ
a.
lhů
ta
tato
kterÝ
É oiĺ iitni"t"kzanĺ kne neipozděii' k 2l,ł .5.zgŻ z po tomto dnt Již k prodlouż en{ pojtš tění nedocház{ '

'

Č lÁlł rrz.

Dalš { dľ uhy poĺ iš těni

L

polÍ š Ť ĚNÍo-DĘQyĚpEosTI zA ú lMu

1.1 Záktadntpoiiš töni

výrobku
É oititenĺ .ru uitrhui" na povinnost nahradit ú jmu vč etně ú jmy způ sobenó vadou

a

vadou práce

po

předán{ .

Pojiš těnt se vztahuie na povĺ nnost nahradlt ú jmu způ sobenou v souvisLosti

s předmětem

č 1nnostt pojiš těné ho

vymezené ho v č t. ] -. odst. 2.
Lĺ mi.t poj'i.stné ho plněnt 50 000 0o0 Kč

Spoluí ł č asť10 000 Kč

jednoho poitstné ho roku poskytne poitstiteL odchvlně od
Na ú hradu vš ech pojtstnÝch událostt nastalých během
maxĺ
.málně do výš e limitu pojĺ stné ho p[ něn{ pro poii.š těn{
pt"tnt
v
souhrnu
p"li'i'e
r}
zpp'p-boolrł
Łi' ;J'i.
odpovědnosti. za ú jmu.
zahrnuie vice oborů lĹ
Pokud č Ĺnnost (některá z č innostÜ, na nĺ ž se vztahuie pojĺ š těni sĺ ednané touto smtoi.lvou,
pouze na tV obory,
pojĺ
š
tění
se
vztahuje
vo[
né
,
ä
vnosti
obory
č
tnnosit
např.
p;J;k';il djtu ĺ "n
pHtohu té to pojĺ stné
'ouo.vij'Ji'ko
[ i".a ĺ uou výslovně uuedenv u áokladu Wmezuiĺ cĹm předmět č i.nnosti poiĺ š těné hotvoHc{ m
(".p} . uýpt, , aunä 't.n'Ĺeľ ,o ei;tné ho veřeiné ho rejstřĺ ku). Neni-[ i. takový doklad k pojtstné smlouvě
'*
i""uv.n, u.i.huí e se poi{ ĺ teninJ tv óuory, které má pojtš těný uvedenyv přĹsluš né m rejstřiku, ľ egtstru nebo jiné
pńpoĺ

veřejné evĹdenct ke clni sjednánĹ poiiš těn{ .

Hlavní č innosti poiiš těné hopří jmech poji-š těné ho;
Za hlavn{ č i.nnosti se považ ují č innosti. s nejvyš š ĺ mpodí '| ern na roč ntch
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kancelář _ nevztahuĺ e se na odpovědnost způ sobenou poskytnutim odborné služ by
nakládánĺ s odpadv (Wima nebezpeč ných)
prováděn{ staveb a jeiich změn, pHpravné práce pro stavby

Předpokladem plněn{ poji.stitele je souč asné splněnt následují cĹch podminek:
a) ĺ ima byla způ sobena v souwstosti s č tnnostĺ 'která spadá do předmětu č Ĺnnostt poji.š těné ho vymezené ho v

č [-

1. odst. 2,

b) poiiš těnÝ;e v době vzntku š kodné události oprávněn k provozován{ přĹsĹuš né č i'nnosti" na základě obecně

c)

závazných právnĺ ch předp1sü,

odpovědnost za r] ĺ mu způ sobenou v souvĹslosti s při'stuš nou č inností nen{
pojistnou smtouvou, pojtstnými podminkamŤ nebo zvláš tntmi ujednán{ mt

z

pojĺ š těn{ WĹouč ena touto
se k poji.š těnĺ .

Č tnnostĹ' které 'ĺ sou z poiiš těn{ odpovědnostiza ú imu, přĹpadně z poĺ i.š těni odpovědnostt za ú imu způ sobenou
vadou uŕ robku nebo vadou práce po předáni Wtouč env nebo u ntchž je moź no sjednat limĺ t poĺ tstné ho ptněnt
maximáĹně do rnŕ š e 5 mi[ . Kč , isou uvedenv v zsu-50oń.7, která tvoH ned{ [ nou souč ást té to poJistné smlouvy'
Mezt č tnnostĹ, ve vztahu k nimŽ je W[ ouč eno pojiš tění odpovědnosť Ĺ za ú | mu způ sobenou vadou výrobku nebo
vadou práce po předánt patří mj. také č tnnost;
- kancelář

- nevztehuie

se na odpovědnost způ sobenou poĺ kytnuttm odborné služ by

kteľ á je v té to pojistné smlouvě uvędena jako č innost h| avnĺ .

Výš e hrubÝch roč ntch přĹimů za předcházeitct rok ł B8 o00 000 Kč
Poltš těný je povĹnen oznámit poiistiteLi bez zbyteč né ho odkladu zvýš ent hrubých roč nich pří jmů o ví ce než 20Yo

L.2 Přĺ poiiš tění
Sjednává se:

ú ĺ muzpů sobenoll na movĹté věct, kterou poiiš těný
Připoiĺ š těn{ '?', ktaré se vrtahu| e na povĺ nnost
(dáte
převzit za ú ť elempľ oveden{ obĺ ednané č innostl
ĺ en "ýŕ evzatÁvěc"), nebo na movĹté věcĺ nebo zvĺ řeti, které

poitš těný oprávněně uŹí vá nebo poř{ vá (dáte ien "uä vaná věc'| .

Poiiš tění se nevztahuie na povĹnnost nahradtt
a) uŽí vaných motorových vozidlech'
b) převzaté m zyĺ řeti.
c) převzatých motoroĘch vozĺ dĹech.

ú Jmu na:

Pojtš těnÝ ie povĹnen uloä t a zabezpeČ it převzaté a už í vané věci. podle jeĺ ich charakteru a hodnotv tak' abv toto
zabezpeť en{ mtnimáĹně odpovtdato předepsané mu způ sobu zabezpeč enĹ wp| Ývajicí mu z pojistných podmí nek
upravuiicí ch způ sobv zabezpeč en{ . Jeł i. pož adovaný způ sob zabezpeč eni. stanoven ve vazbě na horni
pÔjtstné ho plněn{ , poltš těnÝ poruš tl pońĺ rnost wptfuají cí z předchozt větY a poruš ent té to povĹnnostĹ měLo
podstatnÝ vttu na vznik pojtstné udáLosti., iejt prů běh nebo na zvětš ení rozsahu ieĺ tch následků , neposkytne
pojĺ sttteť ztakové po1'tstné událostĺ plnění v rozsahu větš í m, než jaký podte Dodatkových poiĺ stných podmtnek

upravuiictch zplisoby zabezpelenĺ odpoyĹdá skuteč né muzpů sobu zabezpeč eni věc{

v době vzniku

poji.stné

udáLostĺ .

Sublimĺ t: 20o oo0 Kč
SpoĹuú č aľ t:5000 Kč
PřĹpoii.š těn{ "G'', které se vztahuie na:
náktadů nł hrł zené slĺ lž bv vynalož ené zdľ avotn{ poitš ť ovnou,
a)
b) ľ exresn{ náhradu orgánu nemocenrké ho poiĺ š těnt v souvis[ osti se vznikem náľ oku

pottš tění '

poĹud taŘová povi'nnost vznĺ kla v dristedku pracovntho ú razu nebo

na dávku nemocenské ho

z povolánd, které utľ pěĹ zaměstnané c

poiiš těné ho.
Ť vio náhradv se pro ú č eĹvpojĹÉ těníposuzuJi obdobně jako náhrada ú lmy a platí pro ně přĺ ľ něřeně podminky
pojĺ ś těniodpovědnosti za ú jmu'
Sub| imit: 2 00o 000 Kč

Spoluú č ast5 000 Kč
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1.3 Uzemnt platnost
Poltš těnt se sjednává s ú zemn{ platnosti: rizemt Č eské republtky.

1.ł

Zvtáš tn{ smluvn{ uiednáni v:tahu| { c{ se k poiĺ š těn{ odpovědností za ú imu

v souvis| ostt s
Zvláš tni uĺ ednánt k poJiš těn{ odpovědnosti obchodnt korporace za ú jmu ť lenů m sdch orgánů
v/ konem Jeiich funkce
vÝkonu práce
S ohledem na skuteč nost' te výkon funkce č [ ena orgánu obchodni korporace ie velmt obdobný
korporace, za
pojtš
těné
ho,
obchodnĺ
cobv
odpovědnost
ž
e
zaměstnance v pracovněprivnim vztahu' se ulednává,
ĺ "n11'I * i.ńg;silů ;řt uýŕ onu ieitch tńtĺ e ne_bo v souvtslost! s lejí m výkonem se bude
'pĺ "ii
'ou"nä
u odpovĚdností zaměstnavateú ia š kodu způ sobenou zaměstnancĹ při plněn{ pracovntch
pńńgieně
pä '"'ä
na platnost
prĺ
ma
sou''i'sl"ostĺ s n{ m ńodte pncovněprávnich předptsů . Toto uĺ ednáni vš ak nemá vliv
ú kotů nebo v
ujednáno
poiistné
.
dáte
Jinak.
krvtí , nen{ '[ t
u
výĹuk z po.itstĚni iňi itnÝch ustanovení omezuj{ cĹch
v
uĺ eanĺ vas.."i" pľ o pŕ { pad ú ĺ mvzpisobené po| tš těným, coby obchodnĺ korporac{ , č Le'novt své ho oĘánu
pr.ińóiin" oditavce se ruš í ustanoven{ ć [ . 2 odst' 4) p{ sm. b) Ż PP
V.
souvĹš lostt s výkonem

ĺ i*

P-600&4.

'"h"} ;ffi

''"''t;

č uÁľ gxr.
Zvtáltní

ú -dele a uiędnání

předmětem, mus{ být uLoŽena a
PokÚd ie věc umětecké , historĺ cké nebo sběratetské hodnotv souč asně cenným
přede'psané
mu-způ
sobu zabezpeč ent cenných
odpovtdalo
mtntmJlne
zabezpeč
en{
.'u.ł ä lá"- i'L, aú v toio
pľ .ĺ ńetĺ 'vyp1ývá1{ ctmu z polistných podm{ nek upravují cĺ chzpüsoby zabezpeč eni.

Č LÁupx ł

.

ÚdaÍ ę o makl'é řt
záktadě
Poĺ i.stnik prohlaš uJe, ž e uzavřet s poitš tovac{ m makté řem AcTI vuM' s.ľ .o. smlouvu, na ieĺ { 'mž
poĺ iitou'ł makté ĺ uvkoňJuĺ aprostredkovatetskou č Ĺnnost v poJĺ š ť ovnictvĹpro pojĺ stntka' a to v ľ ozsahu té to
sm[ ouvy.

poiiš ť ovacĺ homaklé ře k přtjtmánt
Poiistn{ k podpisem té to pojĺ stné smlouw prohlaš uie, ž e zplnomocntl
poji.stnou
zasilaných poJtsttte[ em
smtouvou
pĺ J,.ńn"'ii * iĺ ĺ .ĺ .ł 'vztal
ŕ poitš těnĺ sĺ ednané mu touto
k ukonä en{ poiiš těnd ze stľ anv poii.stttete. Pro př{ pad uvedený- v
piĺ iiti.iL""ĺ .;ýińť "- pdil;J'tĺ i'ĺ ruĺ ĺ ĺ "t'

I ié J.ĺ oJ"ĺ "ł asá "aaresjterď' ve smvslu pŕ Ĺstuš ných ustanováni pojistnÝch podmtnek ľ ozum{
poiiš ť ovactmu maklé ři.
a tyto p{ semnosti se považ ujt za doľ uč ené poltstntkovt doruč entm
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3. Poji.stnĺ k prohlaš uje, ž e má pojistný zájem na poii.š tění pojĺ š těné ho,pokud ie osobou od něj odl1š nou.

4. Pojistnik potvrzuje, ž e aclresa jeho trvaĹé ho pobytu/ bydttš tě č i sidLa a kontakty etektronĺ cké komunĹkace
uvedené v té to pojtstné smĹouvě jsou aktuálni, a souh[ as{ , aby tyto ridaje byly v přĹpadě jeji'ch rozporu s

jinými" ú dali uvedenými v dřive uzavřených pojĺ 'stných smlouvách, ve kterých je pojtstní kem nebo pojĺ š těným,
využ { vány t pro ú č elytakových pojĺ stných smluv' S tÍ mto postupem pojĺ stnik souhlasĹ i pro přĹpad, kdy
pojĺ stĹteli oznám{ zmĚnu adresy trva[ é ho pobytu/ bydLi-š tě č Ĺ sĺ dla nebo kontaktů elektrontcké komuni,kace v
době trváni té to poitstné smlouvy.

5. Pojtstnik prohlaš uje, ž e věcĹ nebo itné hodnoty pojĹstné ho zájmu pojĹš těné touto pojistnou sm[ ouvou nejsou
k datu uzavřen{ smlouvy pojĺ ś těnyprott stejným nebezpeřtm u ii'né ho poitstitele, pokud nent v č [ ánku
"Zvtáš tni ú daie a ujednání " té to smlouvy výslovně uvedeno jĹnak'

6. Pokud tato pojistná smlouva, resp. dodatek k poji.stné smlouvě (dĺ [ e ien * sm[ ouva') podĺ .é hápovĺ nnosti
uveřejněni' v registru smluv (dáĹe jen ''regĺ str') ve smyslu zákona č . 340i2o15 Sb., zavazuje se pojĺ 'stnĺ k k
jej{ mu uveřeinění v rozsahu, způ sobem a ve thů tách stanovených c1tovaným zákonem. To nezbavuje
pottstttele práva, aby sm[ Ôuvu uveřejnil v reg'istru sám, s č í 'mžpojĺ stntk souhlasí . Pokud ;e poj'i'stnĺ k odliš ný
od po'Ĺš těné ho,pojistntk dáte potvrzuje, ž e poiĹš těný souhlasi! s uveřeiněnim smtouvy. PřĹ vyplnění
formutáře pro uveřejněnt smlouvy v regĹstru je pojistntk povinen vyplntt ú daie o pojĺ sť itett (iako sńluvnt
straně), do pole "Datová schľ ánka'' uvé st: n6tetn3 a do pole ''č í stosmĹouuy'' uvé st: 86oáł 6xo] "9. Pojistnĺ k se
dále zavazuje, ž e před zaslántm smlouvy k uveřejněni zajistĹ zneč ĺ teLněn{ neuveřejnitelných i.nformac{ (např.
osobntch ú dajů o fuzických osobách)' Smluvnt strany 5e dohodly, ž e ode dne nabytĺ ú č innosti sm| ouvy jejim
zveřejnění m v regĹstru se ú č i.nkypojiš těn{ , vč etnĚ práv a povinnostĺ z ně! vypĺ .ývajicich, vztahuji i na období
od data uvedené ho jako poč átek poJĺ š těni (resp. od data uvedené ho jako poč átek zrněn provedených
dodatkem, jde-ti' o ł lč ĺ nkydodatku) do budoucna.

č LÁHrľ s.
Zpľ acován{ osobĘĺ ch ú daÍ ů

L. V nás| eduiicĹ č ásti isou uvedeny základni informace o zpracováni Vaš ich osobntch ú dajů .Tyto informace se
na Vás up[ atn{ , pokud jste fyzĹckou osobou. Vice tnformacĺ , vč etně způ sobu odvoláni souh[ asu, mož nostĺ
podánĺ námitky v pŕ í padě zpracovánt na základě oprávněné ho záimu, práva na přĹstup a dalš tch práv,
naleznete

v dokumentu I nformace o zpracován{ osobntch ridaiů v neŽĹvotnim poĺ tš těn{ ,který ie

dostupný na webové stránce www.koop'cz v sekcĺ "o pojiš ť ovně Kooperatĺ va''.

trval'e

2. Soulrlas se zpracován{ m osobntch ú daiů pľ o tlč rly marketingu
Pojtstĺ tel bude s Vaš i'm souhlasem zpracovávat Vaš e idEntĹfikač ní a koĺ taktn{ ú daie, ú daie pľ o ocenění ńzi.ka
při vstupu do poiiš těn{ a ú dais o využ í ván{ rluž eb,

a

to pro ú č ely:

a) zas{ [ áni stev č t jĺ ných nabĺ dek třet{ ch stran, a to i elektronĺ ckými prostředky,
b) zpracováni Vaš ich osobní ch ú dajů nad rámec oprávněné ho zájmu po;tsł ttele za ú č elemvyhodnocení
Vaš ich potřeb a zasí láni re[ evantnějš { ch nab{ dek (jedná se o některé pŕ Ĺpady sĹedován{ Vaš eho chován{ ,
spojován{ osobnĺ ch ú dajů shromáž děných pro odliš né ú č e[ y,pouä tt pokroč ilých anaĹyttckých technik).

Tenlo' 9ouh!ą9je dobľ ovolný, p[ aľ { po dobu neurč ttou, mů ž ete jej vš ak kdykoltv odvo[ at. V pří padě, ž e souhlas
neudillĺ tenebo!e1oilVoláte,nebudouVámzasĺ lánýnabí dkytřet{ chstrananěkteré nabtdkypoJistitele nebude
mož né plně přizpť ĺ sobi.t Vaš 'i.m potřebám' Máte také právo kdykoliv pož adovat pHstup ke svým osobn{ m
ú dajů m.

Pojtstntk:

I l

sougt-ł sÍ ĺ ł[ H ľ gsouHusÍ nł

3. I nformace o

osobnich rldaiů bez Vaš eho souhtasu
'pľ acování
3.t'. Zpracován{ pľ o rič e(y plněn{ smtouvy a oprávné ných záimů poiistitele
Pojtĺ tnik bere na vědomí , Že jeho Ĺdentiŕ Ĺkač n{ a kontaktni ú daie, ú daje pro oceněnt ńzika přĺ vstupu do
pojĺ š těnĺa ú daje o využ tváni s| už eb zpracovává poji'stitel:
a) pro ú č elykatkulace, návrhu a uzavřen{ pojistné smlouvy, posouzeni přijatetnosti do pojiš tění , správy a
ukonč enĺ pojistné smlouvy a ltkyĹdace poj'i.stných události, kdyŽ v těchto pří padech ide o zpracovánĺ
nezbytné pro ptněni smlouvy, a
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b) pro ú č e| yzajtš těni řádné ho nastavęn{ a plněnt smluvnĺ ch
vztahů . s pojĺ stnikenl, zajiš těn{ a soupoiĺ š těni,
stati'stiky a cenotvorby produktů , ochraňy právnĺ .L
'oal,nLouĺ nĺ pojistných
p-"1i'ttt.lu ;;.";;;;;

a.
pľ otiprávntch iednáni,'kdy: o to.ľ ''to
"ĺ pripJau.Ĺ
i"rĺ
1ĺ . n zpracován{ "zatož ené na základě
opľ ávněných :áimrl poJistttele''Pľ ott t'Lo"'l'nu
i| '.ioí á;ii;;;; pľ ávo kdykoli podat námitku, která mů Že
'} ný:| l
být uplatněna způ sobem uvedeným u inĺ o''u.ĺ .il"
.ň;;;iiosobnĺ ch ú dajů v než i.votní m pojiš těni.
3.?. Zpľ acován( pro ú č etyptnönt zákonné povinnosti'
Pojĺ stn{ k bere na vědomt, ž e jeho tdenttfikač nĺ
a ł ontaktni ú daJe a Údaje. pro oceněn{ rizika pŕ Ĺ
vstupu do
pojĺ š těn( pojtsttte[

podvodť l

dá[ e zp.racovává ke sp[ nč n{

upravuitcĺ ho dĺ stńbuci poji'š těni

a

'uĺ 'ĺ
zákońa e' eglzóos

3.3. Zpľ acouání pľ o ú č etypří mé ho maľ ketingu

vyptývají cĹ zeimé na ze
LiinJ
š i" í '* ä ä ä ",
mezi'národnich sankcl
potlinosti

zákona

"

Pojtstní k bere na vědomí , ž e
leho ĺ aentĺ fikiinĺ a kontaktní ú daie a
také zpracovávat na základě;ä no oprĺ vnĺ iĚňi;l;ľ til;'ä * v''"'i'i'"i
ýi.i. vyuä ván{ služ eb mť rž epojtstitet
sĘch reklamn{ ch sdělen{ a nabi'zeni
svých služ eb; nabidku. od po'ĺ stĹteŁä mů Žeie
d"'t;l;tJLtr""í .iŕ ?'ä i* ĺ n,SMSkou, e_mailem, přes socĺ ální
sitě nebo telefonĹcky) nebo'k[ asĺ ckým aopl'ern
č t osobně oa irlĚitnrnců pojĹstitele.

l

Proť Ĺtakové muzpracování máte jaŔo

poji.tnĺ ł p.á*

poii"stite| oslovovaĹ s jaĘmŤ ko[ t ńabĺ dkamt,

ł ' Povĺ nno'st poiistnika

'aĺ kiinJtl

ňykďi';;''

p'Jii'-tä i"

nĺ mttĹu' Pokud st nepřejete, aby Vás

po[ e: [ X]

ĺ nÍ oľ movat třetí osoby
Pojĺ stnik se zavazuje ĺ nformovat kaž dé hô
oo1;tcneľ lo, jenŽ je osobou odlĺ š nou od pojistntka, a pŕ Ĺpadné
dalš ĺ osoby, které uvedĹ v pojtstné ińL"'"{ o zpracován{ jejĺ ch
osobntch ú daiů .

5. I nformace o apľ acován{ osobn{ ch ú daiů zástupce
pojtstn{ ka
Zástupce právnické ..?iob-y,.zákonný iĺ 'tup." n"bo'ĺ nĺ -* oba
oprávněná zastupovat pojistn{ ka bere na
vědomi' ž e ieji tdentifikač nÍ a kontahni JJ;ie poji.sflĺ eĹ
,prrroi:eii n"záktadě;;;il;üieto'.ĺ 1mu pro ú č ely
kalkulace' návrhu a uzavřen{ po;ĺ stnJ sriüuvy,
iprávy a ukonč eni poii'stné sm[ ouvy, ltkvtdace pojisiných

:

událostĺ , zajĹš těnt a soupoJi'š těnÍ , oct'''ańy p'ĺ
'p.tt
podvodů a jiných proti'právnicfi

ú ;ĺ .i;j'"iů o"ĺ ''rii.i"'" p.;";;;;r'oä "ńä ouĺ nĺpojistných
t.Loutil. ;oi* 'ü;l má taková osoba pľ ávo kdykolt podat
způ sobem uu"J."ĺ 'ľ u-řnĺ oimaĺ ch ,p;;;;J"ĺ Jsobnĺ ch
ú dajů v

iódnĺ nĺ '

| !ill* :rffi:i'# ľ ff

:

i
!

Zpracován{

ĺ

b'it upĹatněna

pľ o ú č elyplněn{ zákonné pouinnosti

"

Zástupce právnické osoby' zákonn'i iĺ stupce
l.ębP ji.ná osoba oprávněná zastupovat pojistnika bere na
vědomĺ ' Že tdenti'fĹkač n{ a'kontaktni ĺ Jaiá
io;tstttel aii.
ke sptnĺ n{ své zákonné povinnosti
zákona up..'uuiĺ ĺ ńo'diJ"Ĺ;., 'p.'.""eil zák;;;
ňiiš ,ě;i';
o prováděni

I
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Podpi'sem poji'stné sryt9u,vy.ľ o1vrzujete, ž e jste
se dŮktadně seznámĺ | se smyslem a obsahem souhlasu
se
zpracován{ m osobnĺ ch ú dajů a ž e jsie se pŕ ed
;ejtch
, aotun',entem
o
zpľ acován{ osobní ch ú daiů v nelivotn{ m poií itł nĺ "aeĹ"t*
'zeimJna '".niä
;-bi.ž ilttidiltiftk;ä ;;ŕ # ň'sprĺ v.ĺ ,rozsahem
zpracovávaných ú dajů , právní mt základy'(a'ĺ "oavl,-Jiáty.;
;"-b;;'pracován{
osobnich ú ä ajů zpŮsobem
-_-,
odvolánt souhlasu a právy, která Vám u iáto souuĺ itostt
náteĺ ĺ .
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ZáYěreřná ustanov.ení
ź
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1"' Návrh pojistitele

na uzavřen{ pojistné smlouvy (dáte
"nab{ dka')
pojistn{ kem
přĺ Jat
';;ruč
eníve Lhů tě
.musi být -oj;;ä
stanovené pojĺ stitelem, a není -Ĺt taková lhrjta
sianovena, pa! ao i"Jnoĺ .'o * eiĺ ."
nabĺ dky
'en
poji'stnikovi' odpověd's dodatkem nebo
odchy| k"ľ
;qűiqd-s"'iä poor:qe za jeti přtjeť Ĺ, a to ani v pąpadě,
Že se takovou odchylkou podstetně nemění poa* ĺ n[
'ilý n.-utatř.-- """

I
I
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2' Pojtstná smlouva je

vyhotov_eng

.ve
steinopi"s a pojtš ť ovacĺ makté ř obdrŹĹ

'

:ll'J* :uva.obsahuje

3 stejnoptsech' Poiistnik abdĺ ž íL stejnopis,
t stejnop{ s.

poltsttteL

přĹlohy: č . 3- _ výpts z veřejné č ásti Žĺ vnostenské ho
rejstř{ 'ku' č . 2

Pojtstná snrlouva uzavřena dne: 23.4.20] _9
Jmé no, přĺ jmeni/ název zástupce pojĺ stiteĹe (z{ skatele): Martina
Zol[ mannová
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