OBEC MAČKOV

sMLoUVA o nír,o

S-€
i-,S"""§Ň
$-''§s*+Wffir9§.|s.to

č.j. R_l6/10-2020
a

$9l. ziýonlč,8gl20í2Sb.,občanshízikonik,ve

nňnipozdějších předpisů

(dále jen ,,občans§i zákoník"), mezi niže uvedenými smluvními stranami

l
1.1 Objednatel:
Nazev:
sídlo:

tčo:
otč:

sMLuvNí srnaNy
Obec Mačkov
Mačkov ěp.75,388 01 Blatrrá
006 67 684

CZ00667684
Hana Míková, starostka
e-mail:
ou,mackov@worldonline. cz
telefon:
724848204
bankovní spojení:
KB Blafirá
čísloúčfu:
25425-29Il0L00
Zapsén ve spolkovém rejsfríku, vederrém Městs\inn soudem v Praze, oddíl L, vložka 54L9

jednafící:

jen,,obj ednatel")

(drále

1,.2

Zhotovitelz
Nrázev:

sídlo:

jgdnající:
ICO:

DIČ:

VYSSPA Sports Technology

Skladová 6,326 00 Plzeň
Jaroslav karásek
279 67 638
CZ27967638

s. r. o.

bankovní spojení:
Komerčníbanka a.s.
čísloúčtu:
35-8200090297l0rc0
te|.73I I75 879, e-mail: obchod@vys§pa.cz
SpoleČnost je zapsánav obchodním rejsříku u KS v Plzrri, oddíl C, vložka IgI48 od 01. 12.2006

(dále

jen,,áotovitel")

il. pŘEDMĚr pr,NĚNí 1ufuol
2.1 Předmětem plnění je realizace stavby snázvem ,,Rozšířenía úpravy venkovního hřiště", a to
Podle Podmínek qýběrového iízenívyhlášeného objednatelem s názvem ,,Víceúčelovésportovní
hřiŠtě s umělým povrchem v obci Mačkov", podle projektové dokumentace podkladů ďsoupisu
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazern qýrněr, a dále podle podmínek této smlouvy.
2.2

předmětem plnění je i vypracoviárrí dokumentace skutečnéhoprovedení
stavby.

z.J

Předmět smlouvy (dílo) je spolufinancovám zprostředků dotačního programu MM& podprogram
ll7D82I Podpora obnovy arozvoje venkova 2020, doÁění titul 117D8210H - Podpora budovrání
a obnovy míst aktivního a pasivního odpoěinku, název projektu ,,Víceúčelovésportovní hřiště s
umělým povtchem v obci MaČkov" - pořadové čísložádosti I0g340, kód žádosti DEEF6-53653_
4C97 A-7LC1F-79BAD-4D36F-51769-CEBD4 (dáletéž,,dotačníprogram" nebo
,,dotace").
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m. uRčENíoír,n

3.I

3.2

a_na své nebezpeči a objednatel píevzíta
zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj naklad
je urěen
Provedeného dÍla
Á Áoio*oi oira pňoem, .Ólko..i, souhrn vlastností
zap|atlt
že
(v
případě,
te9hniclcými
1ormami
závazrtýnipředpisy, ptat ry-i eeskýmiaávropďcÝmi
obecně ""no
mají přednost ty normy, které
čSN nebudou v souladu , "uroprlffi tecrrnicbrrnr^ .ónnami,
z vydaných územních a
podmínkami
obsahují přísnějšípožadavky) , ,aďánaci dokumentací,
a touto smlouvou,
samosprávy
orgarrů státní správy a
stavebních povolení, požadavky aorc,"i"r,

dalšíchčinnostísouvisejících s dodávkou
souěástí předmětu plnění je provedení všech
dilanezbytlé, zejména:

|-""dení je pro řádné dokončení
.vypracovÍni2puédokumentac...k..t"ě',"hoprovedenístavbyvlistinnépodoběalx
stavebních prací a konstrukci, i".iicrrz

v podobě eleknonické;
provedení kontrolních a prukazrúch zkoušek;
revizí dle plafrrých csN;
a iajištěníveškeqých dotladů, zkoušek, atestů a
dobu rýstavby;
a zichovimípřístupu do jednotlfiých objektů po celou
a zajlštěni dodržovénípředpisů v
předpisy
a zajištění staveniště . ihl"d"ro-na be"perÁsfirí
oblasti BOZ pň práci na staveništi;
původníhostavu (chodby, komunikace,
uvedení všech povr.t ri aore*ých stavbou do
chodníky, zeleň apod,);

a

ospoluprác"t"":is'c"i,wdánlkolaudaěnihosouhlasu,bude.litoobjednatelpožadovat.

3.3

pro pořeby stavby nasledujícívěci, doklady či
zhotovitel vlastními silami ana své naklady zajistí

povolení:
..povoleníkzáboruveřejnéhoprosfianstvíěikornunikací;
|1 ,
.

o
o
o
o

pripojky vody a elekffo v rámci zŇlu;eni staveniště;
případné pronájmy pozemků;
sfiomů, ježmajibýtzacbovémy,
případné provedení opatřeni\ doěasné ochraně vzrostlých
a materiálů na staveništi;
konstrukcí a staveú opaťení k ochraně azabezpeéelístrojů
dílenskéa výrobní qýkresy;
opatřerú;
pŤípadnépřóchodné dopravní zflaéefiía dopravní
,

edoěasnézábranyaoplocerúprotivstupunepovolanýchosobnastaveniště;
o platné povolenky pro vjezd vozidel stavty na komunikace se zíl<azemvjezdu či zastavení
nebo stání.

3.4

3.5

provedení díla tak, aby dílo po
Realizace díla obsahne veškeré práce nezbytne \rrrn!e11
dokončenísplnilovsechnypožadovanép*u*"t.yaplněsloužilosvémuúčelu.
není uveden4 pak
pokud ve qýše uvedených demonstrativních qýčtech dílěíchčinnostíněkterá
díla,
vždy p|ati,ze

IV. DOBA

4.|

"t

ke zdárnému ukoněení
otorritei3" pornin"o zajistltveškóré úkony vedoucí

PLNĚNÍ

Zhotovitel provede dílo v termínech:

-předaníapÍevzetistaveniště:do5dnůodedneuzaťenísmlouvy
5 dnů ode dne převzetí staveniště
- zahéqenístavebnich praci:
{o

,turrty nezasahující do umělého Povrchu hřiŠtě
dokončenístavebních prací: spodni stavta a části
do 30 . 4 . 202I
do 3 1 . iz . zozo,položení umělého povrchu hiiště
prací
do 5 dnů ode dne dokončenístavebních
_ předaní apŤevzett
pracovních dnů ode dne předaní díla
_ předaní upr"rr"uvyklizeného_staveniště: do 5
5 pracovních dnŮ ode dne Předarrí staveniŠtě
_ předaní ootomentú skuteárého provedsní díla: do

_

di|a:
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dÍlo áotovovat' o
Vpřípadě,žezhotovitelnebudemociveáotovovánídíIabezsvéhozaviněnířádněpokračovat,
kt#oi';;Ň"i
po
""-"rrLP.átazatelné
investora,
orodlužuje se doba pr"!"i "-o"ur,
u"""ti"" aenitu podepsaný dozorem

4.2

přerušení prací bude

;rr;§;

je přílohou této smlouvy,
stavebních prací, ktery
postupu
Lhůty plnění se řídíharmonogramem
éis'o: |3716'
katastrání inerni68g734'Parcelní
Mačkov
je
[536466],
obec
plnění
Místem

4.3
4,4

v. CENA
5.1Cenadílajestanovenanazál<iaděnabídky*9,:ť"bvevýběrovémÍizelidohodou,jecenou
předaní díla a ěini:
je stanovena ."ri""e óovni k datu
nejvýše přípusfirou,
"
1 905 298n00

Kč bez DPH

Kč
DPH 21 % ve výši 400 t,12,58
2 305 410,58 Kč vč, DPH
finančníchobjemů
TatocenajedoloŽenapoložkovýmrozpočtemáotovite|l,tj.oceněnýmso-tpisemstavebníchprací,
ď;j;"í-'řót*"r*'
smlouvy
pril"h"Té*
"
či zrrrěn,
dodávek a služeb, wóri"im
prui i. o.enění víceprací a méněprací
provederrých
soupisů
a
měsíěních
"
díla dle Předané dokume'lrtace
nezbytné k řádné rea.izaci
,{Juav
zadávacích
veškeré
d]". veškerých
Cena díla obsahuje

soupisu u"""il"iJr,
podmínek

".

prací,,*9i"š;;i#J ,

,i.ňri"."Zr,;"ýo#"á" x"*i

wr,*"ň'óu;

"
zaíávate|ea zisk áotovitele,

5.2

uvedené
dle smlouvy. Jednotkové ceny
dokončení díta sjednaného
termínu
do
až
je
platná
cena
výstavby,
ceny p"*e po celou dobu
v poloZkoverri,o"poe*i,ou

3
5.3

překročit
Podmínky, zanichž jemožn9

5

výši nabídkovéceny:

v

důsledku oujettivni

po
;n:l;i;;q""T;""*"?^ikla
vyššíku!{ury prací zjištěné
ts rťťtrffiťttilťťt"xTrŤ#
u.nJř"ď
nepředvídarrých okolností " ;#;h",Ňaácái inzenYŇ"r' sítíaPod.; a které jsou nezbYtne

ot.i, překládky ffi;llrá;"aných ;Á;;Ň
s_oožadavky zikona é,
d"d;;;čJ;ru":.o".*_
",*l4o
oirá,rvt9
próopis'i. Zhotovitel se
pro pro.,á"ni
zakiaek,
zadávánir.*.i"ýcň
o
".;#''o*áěJší"h
134l2't6Sb,,
i.a".rn1 poloŽkových rozpoČtem'
ohr":iJJ"r"ř*irÓ*r.rr}r""i
ocenění
při
za,lazlje,že se
uoag" oceněny jednotkovými
á"_qry"i,;1"""t"i-p*,"
srrrloui],*,i.:
pokud rozpoěet takovéto
kter,ý je přílohou této
pll:r,v.j:,:^;"";ó-irie9_"
je
Óenoroo Úroveň' v nŮ
cenami uvederrými n .o"po.*,qň" 'áotovitel
ruuÁr'aoarz"t
neoúahuje,
"""
stavební práce (polozky)
aí,
zpíacorr
rozpočet
položkoqý

odkrytí r.ilr]t

5.4zhotovitel,ff

,fl :Hjnfi i,iť§h?.ŤlilťH#
přílohu této
xffiil;?xlíiŤffť,:lifl,ffilT"i:ffi
p"r"zr""#;;;*aotovitele tvořícím

zohlednit tl
stavby ve rlýši odpovídající:":r"io"oiiř"
smlouvy,

5.5

prací (která j1 1_a_"'tna a odsouhlasenaa
každéarrěně provaděný.ch
ke
je
povinen
PracÍ' dodávek
Zhotovitel
a;{i-"Ň '*.ririr..t"i'lních
*;;;;ř"jír"
investora
technickým-dozorern
list, jenž bude, v prípadě dodateěných
zpracovat,"á;"ý
smlouvy,
této
i podkladem pro
tvořícím přílohu
unasledně
pro"iiáárriáoJut"t rý"tr"ri""áo"T"i,"pra"i
podklun".
prací
stavebních
dodatek ke smlouvě,

služeb
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5.6

nebo nedostatků v
navýšeníceny .di|a z důvodůchyb
zhotovitel nemá právo domáhat se
neúplného ocenění
nábo
ousráotá nepŤesného
položkovém ,o"počto, po*g i.* ,yr"-"ivtr
výměr áotovitelem,
,t"u"t,?Jňpř"i, doOavek a síužeb, ql,t-"soupisu

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

6,1

Objednatel neposkyruje zálohy,

6.2Cenazadílobudeluazertaměsíčnífakturacínazél<ladésoupisuprovedenýchstavebníchprací,
ir"".toň aŽ do qýŠe90 % cenY díla'
tj. dozorem-oJ*t
dodávek a služeb potwzeného otj"anut"i.*,
*crri PříPadných vad a nedodělkŮ
po
pozastávka ve .rlýši 10 % ceny díla bude uhrazerra
fr,^í, které jsou prokazatelně způsobené
vzešlých z píejimactho
zhotovitelem.

6.3

íizqtiu ."ri,'i[rr"J"errrrá

jejich cena
objednatel souhlasí, bude
pokud se na díle vyskyírou vícepráce, s jejichž provedením
byly
kterým
,o,rri ot.ut ouJ i áotaz na dokument,
na faktuře uvedena samostatrě u řř*u
,,ocrrového listu se souPisem Provedených
vícepráce sjednany a odsouhlas*r'6*l-Ěi*to
j;Jffi;" oceněný způsobem dohodnu{ým v této smlouvě),
stavebních prací, dodávek a služeb,

6'4Fakturymusíobsahovatnaleátostipodlezži<onaé.563l:r99lSb.,oúěetnictví,vezrrěnípozdějších
Sb., o dani zpřidané hodnoty, ve
předpisů (date jen _rék?\". íj"T#;");;ái;Tť ,,.23512004
po*rzený
o DPH.). Óu3"orrut"lem odsouhlasený a
,,iún
pieopisu
iÁ'
raa"
pozdéjsičtr
mění
faktury, V případě, že
Ňlzó
3" o"amoo souěástí
stavebních.prri"a;dá";k
provedenýóh
soupis
lhůtě splafirosti zpět
opra""en
faktura nebude mít odpovídaji.i r,ážziió:" ú.a"q.i sPlatnos!,7Tl?:jive
sPlafirosti
r'.hŮia
Poěíná běŽet
próot"ní se
áotoviteli k doplnění, aniž se fik ;;;il'do
doplnárého ěi opraverrého dokladu,
Zlovll
"a "pci"il,Ji",zas!énínaležitě
dní ode dne doručenífaktury, Dnem doručení
6.5 Splatrost faktur se sjednává na 30 kalendařních
po odevzdání zásilky
tr9ti n,To",i a* niďeduji$
-úhradou
faktury se v pochybnostech ,oorr^nejpo"acji
se rozumí den
jiným způsobem,

nenili prukazrré _nreara{_ frdň;-Ň"J"oó
áotovitele,
iiipr*r fakturóvané částky na úěet

poště,

6.6PokudfakturovanéplněníbudepředmětempŤenesenédaňovépovlnn9s!dle§92aa§92ezikona
jň;E ilsi c*c j" ponio",, dorlit.a Plrznat objednatel, tedy
obsahovat
faktura
musí
o DPH,
Úo'e poroinliosti. Zhotovitel odPovídá zato,Že sazba
že je faktura vystavena y r9žimu ;ňil;
souladu , ptun,y-i právními předpisy,
ďané zpřidanáhodnoty bude **o"""u "
\rII.

A POJIŠTĚNÍ
WASTNICTVÍ DÍLA, NEBEZPEČÍŠrOUV

7.1,

všech rlýrobků a
objektů, kde bude dílo provaděno, a
Vlastníkem áotovovaného díla (tj, všech
je od PoČátku
r.oy t jejich zŇďování dojde)
materiálů do nich zabudovanýcřod okamziku,
objednatel.

7.2
7.3

věcí potřebných
použjvaný_c! strojů, m9c|raniyů a. dalších
Vlastníkem zŇaenístaveniště, věetně
ktery nese
je
áotovitel,
pr"a*ir"r, objednatelem,
pro prorr"dení aita , výjimkou ;ďňřp"drre
až do okamžiku vyklizení staveniště,
nebezpeěí šffi;;;ědiť;rnc.""t, uio

do doby jejího Předaní objednateli nese
stavby
.a
Zhotovitel zajištuje komplexní zabezpečent
úá a ŠkodY zPŮsobené ťetím
dí1", ,ru *"j"tk"
,rroroJoi*áou
šřody
za
'a
"ru*n
odpovědnost
osobám.

7.4

podmínek

nedbalostí 1:b9,
""ploěním
je
Štody,které áotovitel způsobísvYm -op9PT}tí""
nebo vyp\iruajících z této smlouvy,
jily.."h
ň",o
i""t,o"i'"ti,;í-;*i
,t*onu"
vyplývajíciJ Á
to možné, tak finančně uhradit,
povinen bez zbytečrréhoodkladu

"J.oáit

urrái_il
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škod
proti škodám způsobeným jeho činnostívčetrrě možných
zhotovitel je povinen být pojištěn
'"ť.i""1ir... Zhotovite1' je povinen na písemnou výnru objednatele
způsobených pru.onrrífr
5 dnů ode dne obdržení takové výnv,
předložit kopii pojisír;;'"il;rúobjednateli do

7.5

odpovědnosú za škodu způsobenou ťetím
zhotovitel prohlašuje, že máuzavřené.pojištění obecné
lŇr;* nin. ve \Ýši min. 5,0 mil. KČ. Toto PojiŠtěníse
osobám při výkonu r;;;Ň s pojistnýin

7.6

zhotovitelzavantjeudržovat,ot,eioo-o.tip"".ro"{obuz.hotlovovanídílaďzdodobyvydaní,

nebo rozhodnutí,
prip"O"C nabytí pravní moci kolaudačrúhosouhlasu
7.7

činnostítěch, kteří pro něj dílo a s tím
Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsoberrou
souvisej ícíěinno sti prováděj í,

vflI. PoDnrÍrvrv REALIZACE DÍLA
8.1

8.2

8.3

8.4

touto smlowou, obecně závaznými předpisy,
Prováděni díla se řídíoběanským zákoníkeírL
a technologickými postupy Při Provádění stavbY
techniclcými
veškerétYto PředPisY a
." t pr"a-eto úoto aitu il;;;iú "" ruruíol"iodržovat
vááujícími""**i,i..t"i"tyi"i_poo*i.t-"i
"
odborné péče.
oot""i,_nty u p.o]rádět dílo s vynaložerrímveškeré
souladu se sděleními, souhlasy, nařízeními,
zhotovitel stavby je povinen provádět stavbu v
a správců dotčených inženýrs§ých
rozhodnutími a povolďními organů s1ut i spieú rymosprlq
v sóuladu s projektovou dokumentací, resp,
sítí.Stavba bude provedena a předana obleanateti
. pripua"Y-i předem odsouhlasenými aněnami,
povinen 91o1ra|ct osobami, které mají odpovídající
veškeréčinnosti při r4ýstavbě je áotwitel
piedpisů, Na vyžádaní objednatele
kvalifikaci, oprávnění, případně *tori"J-iodl" ^tistnict,
provádět dodavatel ani osoba s ním sPojená'
příslušnédoklady pi"úo?i. r"chnic\i dozor iesmí

ploch, příp"Fě rozkopávkám nebo překopům
veškerá pofiebná povolení k užívaníveřejných
zhotovitel u,rér" veškerépřípadné poplatky.
to**itu.i

".r":ry.ri

"ujiv"i"

8.5

Vsouvislostisprovozemstaveništěneboprovádárímdílaobstarááotovitelumístěnínebo
komunikacích.
pi"_i.tor,i oop.u*i"r, áueek podle předpisů ó pozemních

8.6

objednatelpředápřipŤedaní*t?u9n'.ťzhotovitelistavebnípovolenínebosouhlassprovedením
jižbyly vydany,
oníaSene stávby, potoO §rto doklady

8.1

8.8

protokol (zápis o předaní a píevzetí
předaní a píevzeti staveniště bude sepsán písemný
se póvžuje den, kdy dojde k oboustrannému
staveniště), Za den předaní a píevzetl, J"i""is,B
o předrání apŤevzett staveniště,
poápi." piirlošr,ét o
"apto
nebo určenízpůsobu provádění díla,
objednatel je oprárměn dávat áotoviteli polgmy ! y_nř9slěni
prací, uplatnění připomínek, projednaní
K pravidelne-o o.rcioro*i por*po , k"ifir;rávád€ných
dny, svolávané objednatelem podle poťeby'
nově vzniklých situací aj. se tímto s3eanavaji i<ontrolní
min. však 1xza 14 dní,

o

8'9Podobupřerušenípracíjeáotovitelpovinenprovéstzabezpeěenidi'la'

8.10Věci,kteréjsoupotŤebnékeáotovenídíl4jepovinenopařitáotovitel,pokudvesmlouvěnení
výslÓvně uvedeno, žeje opaťíobjednatel,

a
zíl<ona ě, t83t2}06 Sb,, o územním planovaní
8.11 Zhotovitel se zavazaje vést v souladu s § 157
stavební
předpisů (d?l_e j9n ,,stavební zákon")
stavebním řádu (staveb ní zél<on),rr" áe"ipo"aejsi"t
na"§ 6 vyhl č 4992a06 Sb" o
deník s obsahorlými náležitostmi uveden;pmr v "a"u""oiti
objódnatete Při záPisech do
staveb, ve znění p;;išó předpisů. so"ein"ost

dokumentaci
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stavebníhodeníkuvyplyvárovněžzcitovarréhoustanovenívyhlášky.D.Tí?fu+^vbudoueiPt:
po dokoněení stavby předá
a podepsarré zástupcem objednatele, Zhotovitel stavebni deník
je podl_e,§ 154 odst, 1 písm, d) stavebního zákona
objednateli. objednatel jako vlastník stavby
povinen uchovďvat stavJbní deník po oouu

íoi"t od

dokoněení stavby, Zápisy ve stavebním deníku

senepovžujizazrtěmsmlouvy'ure-'ro"xjakopodkladprovypracovanípříslušnlýchdodatků
smlouvy.

v souladu se
souěinnosti skoordinátorern BOZP určeným objednatelem
zdravipíi
ochrany
a
bezpečnosli
požadavky
zákonem é.30912006 Sb., kter5rm se upravují datší
nebo
pŤi
činnosti
zdtaví
á ochrarry
práci v pracovněprávních vztazích a oia3isie"i bezpečnosú
a
bezPeěnosti
zajištěnídalšíchPodmínek
poskytování služó mimo prucorrrrěprároo iinany @in<áno

8,I2 Zhotovitel se zavazqek

své
současně smluvně zaváůě ktao součinnosti i všechny
a
ochraně
dodržovaní predp1sr1 o bezPeČnosti
subdodavatele. Zhotovitel pri p.oraátni díIa zajistt
i jďro subdodavatelé jsou povinni před
zdravipři práci, hygienické upotÁ iedpisy_-Zho1ovitď
upri3mout odpovida3ící opatření k jejich minimalizaci,

ochrany zdravi při práoi)

a

zahájenimprÁ;;Ítu"tc..yrróa"otiiáitu

ktlrá 1amezí nežádoucím vlivum
8,13 Zhotovitel při provádění díla provede veškerá poťebná opaďení,podmínky
vYP!fuající z Právních
stavby na okolní prostředí, a je povinen dodržovat veškeré
prostředí.
předprsů řešícíchpioblematiku vlivu stavby na životní

v
8.14 zhotovitel je povinen umožnit qýkon technického a autorského dozoru

souladu s touto smlouvou

o dílo.

se budou

dozor investora ke všem zkouškám kvality, které
8,15 zhotovitel je povinen zvát technic\ý'budou
v dalším pracovním postupu ?Mv ěi se stanou
konat na staveništi. Práce, které
3 pracovních dnů od doručeníúnv
nepřístupn;ýrni, prověří objednatel ihoed, nejdéle db
Pokud tak objednatel vČas neuČinÍ,
zhotovitele .Úr] z" o tom uěiní zápis do'staiebního deníku.
jinYch pracích s tím, Že PříPadnénásledné
můžezhotovita pot ueovat v zakqiiání konstrukcí ěi v
odkrytí za účelemkontroly hradí objednatel,

nejdél9 do 2 Pracovních dnŮ ode
8,16 přejímacířízení áotoveného díla se objednatel zavazaje zahájít
pňp.uln"*sti dÍla k PředanÍ, Před zalrájením
dne, kdy obdržíod áotovitel" pir"rorrá., zprávu o
zile_llt9sli předaní a pÍevzeti
předávacího a přejímacíh o hzení out *t *ý dohodnou_ organizaéní
sjednat předávaní a Přejímaní dÍla Po
díla. obě smluvní"snany mohou smlouvou'nebo dodatkem
uŽivéni stavbY je moŽné PoYZe :.?
častech ,ruoo *ot oo g"ar,at předčasnépředarrí. Předčasné
vjiných právních předpisech, Pň
event,
podmínek uveden;ých v § 123 stavebního z{l<on4
jakosti qirobků,
otlednateli i plp.,$é doklady o osvědčení
přejímacím řízenípředá
TlýrobkY
a o změně a
"notouita
na
.'o"
,-vrro z(l<ona ě. 2ulď97 Sb., o t""tol"qlď, požadavcích,qýnobce
materialů u
dovozce o
nebo
prohlašení
doplnění někteqých zakonů, ve znárí pozdějš|c! předpisů,
shody a
posouzení
posfupu
shodě výrobků stechnickými pieffi a o"dodriení-stanoveného

provoarích zkouŠek, VeŠkeréPÍsemné
doklady o úspěšnémdokončenítechnoiogic\lch a
jazyce a autorizované,
objednateli musi6;1t vyhotoveny v českém
předávané

dokladY

"il;;iú;

písemný_protokol (zápis o předani apíevzeti díla), Převzetí
nedodělky zjiŠtěnév přejímacím fi?"yi,.
díla nebraní o3"cmete drobné ddy ; ojedin-áé drobné
užívaní,pro ktery se dílo zhotowje a které nebrání
nesmí však omezovat nebo
^"-ožriorruiúče1
jejich odsíaněnÍ. O odstranění vad bude
bezpeěnému a plynulému píovozu, se stanovením termínu
Ýuaou se rozumí oáCt yttu v rozsahu, kvalitě a Parametrech
sepsán *"d .áo.,oními snanami
"apir.
rozumí nedokonČené Práce oProti
díla oproti stanovené projektové Jlto-.n *i, nedodělkem Še
jinými
s obecně závaznýntt právními PředPisY a
n
projektu. Vať a nedodělky
nebo
vadY
Že
""r.iúl,i
v
převzít
povinen dílo
PříPadě,
technic§ými ,i.*rrri ei síandmdy. Ótj"a"uta není
případnému
branily
vady a nedodělky
nododělky brarrí řádnému uživéni,t"itv nebo by takové
kolaudačnímu souhlasu.

8.I7 o předaní apíevzetidílabude sepsán

.*i-

fizeíívŠechnY dokladY odPovídající
8.18 Zhotovitel je povinen doložit u předávacího a přejímaclho
povaz|di?aapodletétosmlouvy(dokumentaceskutečnéhoprovedení,zápisyaosvěděenío
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provedených zkouškách použi{ých materiálů věeffrě prohlášení o shodě, zápisy a qýsledky
predepsaných měření, zápisy a rlýsledky o provedených revizních a provozních zkouŠkách, zápisy a
nýrr.a5r Ó prověření prácí a konsťukcí zakrytych v pruběhu prací, original stavebního deníku/Ů,
kopie změnoqich listů atd.).

8.19 V případě sporu v hodnocení dosaženéjakosti a kvality předmětu díla které nebude dostateČně
*élÁe ,,it*d*do kvality" nebo příslušqých technických ěi technologic§ých norem se smluvní
""
strany dohodly, želznajínezávisléhodnocení specialisty v oboru nebo soudního zralce. V případě,

ze bude tímto posudkem prokazana sníženájakost oproti ,,starrdardům kvality" a normám, Provede
áotovitel na svůj nárklaď opravu nebo úpravu díla do stavu odpovídajícímujakosti nejpozději do
termínu předaní ápíevzeti díla. Odpovědnost áotovitele za případnou škodu není tímto ujednaním
dotčena.

8.20 V případě, budouJi činnostíáotovitele vznikat nečistoty, majici podle zak. ě. 185/2001 Sb., o
odpaáech, ve znění pozdějších předpisů, chmakter odpadu, zavazqe se áotovitel likvidovat tento
je povinen
oopaa na vlastní naklad v souladu s obecně závazrtýmtprávními předpisy. Zhotovitel
véit evidenci o všech druách odpadů vzrriklých z jeho činnosti a vést evidenci o zpŮsobu jejich
zneškodňovaní.
dobu provádění díla je áotovitel povinen udržovat pořádek na místě provádění dtla a
vjeho okolí, tj. včefirě veřejných prosíarrství sousedících se stavbou. Vpřípadě, Že vsouvislosti
se zhotovovánim dila áotovitel znečistímísto provádění ďila a veřejné prostranstvÍ, odpovídá za

8.2I po celou

bezodkladné odsfianění nečistot a překažek s tim, že objednatel v žádném případě nenese
odpovědnost za jedníni áotovitele nebo jiných osob jednají cich za áotovitele. Ve všech případech
činnostíspojených se zhotovovaním dílaje právně odpovědný zhotovitel.

8.22 Zhotovitel odpovídá za to, že pfi plnění dila nepoužlje žádný materiál, o kterém je v době jeho uŽití
známo, že je škodlir"ý. pokud tak áotovitel učiní,je povinerr na písemnévyzviní objednatele
provést okamžitě nápravu a veškerénaklady s tím spojené nese áotovitel. Stejně tak áotovitel
-odpovídá

zato, že k plnění díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro
jejich použitínezbynná podle příslušných předpisů.

8.z3 po ukončenídíla se áotovitel zavazlje vyklidit místo provádění díla do 5 pracormích dnŮ. Za
vyklizené místo provádění díla se povžuje stav, kdy místo provádění díla i ostatní veřejné

piostranství kolem provedeného díla bude bez zbytki materiálů nebo zaíizenía okolní prostranství
bude uvedeno do původního stavu.

8.24 Zhotovitel napožádiniobjednatele umožnívstup ťetíchosob na

staveniŠtě.

8.25 Zhotovitel je povinen respektovat trasy rozvodů a instalací, které nebudou stavbou dotČeny Či
měněny. Případné poškození výše uvedeného půjde k tížiáotovitele.

8.26 poddodavatelé, kteří nebyli identifikovani ve qýběrovérn řízeníveřejné zaktnky

v

sezn€Imu

poddodavatelů a kteří se nasledně zapoji do plnění smlouvy (díla), musí být idenúfikovani, a to
před vlastrrim zahájenim ptnění poddodavatelerrr, zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel se
Lavanje zabezpeěit ve sqých poddodavatels\ých smlouvách splnění povinností vyplývajicích
áotoviteli ze smlouvy o dílo, včetně povinnosti poddodavatele spolupůsobit při qýkonu finanČní
kontroly ve smyslu § 2 písm. e) zákona ě.3201200l Sb., o finančníkontrole ve veřejné správě a o
změně některych zákonů (zíl<on o finanění kontrole), ve znění pozdějších předpisŮ, a to přiměřeně
k povaze a rozsahu poddodávky.

8,27. Zhotovitel se zavanlje reaLizovat dílo prosfiednictvírn osob, kte4pni byla prokazována kvalifikace
v rámci qýběrovém řízení veřejné zakázky azajistlt odborné vedení area7izaci stavby osobami
uvedenými v nabídce podané zhotovitelem na plnění vďejné zakáz}<y. Zhotovitel je oprávněn
změnit poddodavatele, pomocí kterého áotovitel prokazoval kvalifikaci ve výběrovém íizení
veřejné zakiuky, nebo-oioby podle předchozivěty, poo"e ve qýjimečných případech azvťinych
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důvodů,a to s předchozím písemným souhlasem objednatele. Žádost o souhlas se změnou
poddodavatele či osob bude obsahovat údaje a doklady pořebné k prokazaní kvalifikace, Noqý
poddodavate| musí disponovat kvalifikací v minimálním rozsahu, v jakém byla kvalifikace
požadovaná ve qýběrov sn řizenl veřejné zakáa\<y: nové osoby musí disponovat minimální
Lvalifikací, v jakém bylakvalifikace požadovaná v rámci výběrového řízení veřejné zakázky.

D(.

ZÁRUKA

g]

Zhotovitel odpovídá za to, že díIo dle této smlouvy je zhotoveno podle předané projektové
dokumentace a veškerych zadávacich podrnínek qýběrového íizeni a smluvních podminek, aŽe Po
dobu zaručnílhůty bude mít zákonné, resp. dohodnuté vlastnosti. Zhotovitel odpovídá za vady,
které má dílo v době předráni objednateli. Za vady, které se projeví po odevzdiárri dila, odpovídá
áotovitel za podmínek stanovených v příslušnlýchustanoveních občanskéhozákoníku a v jiqých
obecně závazrtý chprávních předpisech.

9.2

Zhotovítelposkytrrje na stavební čast díla zaruku 60 měsícůode dne předaní bezvadného díla nebo
jeho
části i zártr/ritt 48 měsíců na dodarrý sportovní povrch Zir:uěni lhůta na dodávky {rrobku a
-zŇzeni,
na néžqýrobce vystavuje samostatný záručnílist, se sjednává v délce lhŮty poskytnuté

qirobcem, nejméně však v déLce24 měsiců.

9.3

Zéraěnidoba počínáběžet dnern řadneho předaní apřevzettcelého díla a úplnéhoodstranění vŠech
vad a nedodělků uvedených v zápisu o předrání apíevzeti dila.

g,4

Zťraěni doba neběží,pokud áotovené dílo nebo jeho ěást nelzebez omezení provozovat z dŮvodu
reklamované vady, ato až do doby jejího odstranění, Za zaěátek reklamační doby se povaŽuje den,
kdy byla faxem, e-mailem ěi písemně objednatelem uplaírěna reklamace. Koncem této doby je den
sepsarrí zápisu o odstrarrění reklamované vady. Objednatet je povinen reklamovat vady neprodleně
po jejich zjištění.

9.5

případné vady díla zjištěné v zfuuěrn době objednatel prokazatelným způsobem nahlásí zhotoviteli
s tím, že áoiovite1 do 48 hodin od nahlášení vad díla prokazatelným způsobem sdělí objednateli
tetmín provedení opíavy, který však nesmí být delšínež 5 (pět) pracovních dnů od nahlášení vady
objednátelem, nedóhodnouJi se smlurmí sfiany jinak. Pň nedodržení tennínu opravy vady díla
sděleného závantě zhotovitelem objednateli se zhotovitel zavazlye uhradit objednateli smluvní
pokutu dle bodu I}.t, až do doby odstranění vady nebo do doby, kdy objednatel písemně sdělí

áotoviteli, že odstranění vady zajistiv souladu

s bodem 9.6

jiným áotovitelem.

9,6

je zpoždéniáotovitele s odsfuaněním zaručnívady delšínež 5 (pět) pracovních dnŮ od data
které áoiovitel prokazatelným způsobem sdělil objednateli nebo vada není ve stejné době
odstraněna plně nebo bezvadně, můžeobjednatel po písemném oznélmeni áotoviteli provést
opravu reklamované vady jiným áotovitelem stim, že cenu opravy přefakturuje pŮvodnímu
áotorrit.li podle této smlouvy. Cena takové opíavy provedená jiným zhotovitelem však musí být
přiměŤená á srovnatelná s danlým typern či charakterern opravy. V těchto případech nezaniká
zin-uěni doba áotovitele podle předchozích ustanovení této srnlouvy.

g.7

Záruky za provedené práce a předané ěasti díla v případě odstoupení od smlouvy zaěnaji běŽet
dnem předěasného ukoněení snrlouvy, pokud nebude dohodnuto jinak.

9.8

Zhotovitel je jediným garantem plnění smlouvy a na jeho vrub budou řešeny veškerézéraky a

pokud

sankce.
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x. sMLI^ryí porury
10.1 Smluvní strany se dohodly na aplikaci následujících smluvních pokut:
- při nesplnění termínu dokončenídohodnuteho v této smlouvě z viny áotovitele se sjednává
sankce ve qiši 0,03 o/o z ceny díla vč. DPH Kě zakaždý kalendářní den prodlení. Tato smluvní
pokuta bude uplatněna odečtern z ceny di14
- v případě nesplnění závazku vyklidit staveniště podle této smlouvy, a to byť i z části se
áotovitel zavazqe uhradit objednateli smluvní pokutu ve rlýši 3,000,- Kě zakaždý zapoěaty

I0.2

den prodlení,
při nedodrženítermínu opravy vady díla zjištěnév přejírnacírn řizeni a v záruěni době dle této
smlouvy se áotovitel zavantje uhradit objednateli smluvní pokutu ve qýši 3.000,- Kč za každý
den prodlení,
při prodlení objednatele s platbou bude áotovitel požadovat pouze úrok zprodlení ve rlýši max.
0,03 Yo zneuluazerté častky zakaždý kalenúářní den prodlení,
při nepředloženíkopie pojistré smlouvy objednateli do 5 dnů ode dne obdrženívýzvy se
áotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve qýši 5.000,- Kč za každý den
prodlení,

Zaplacením smluvních pokut podle bodu 10,1 nejsou dotčeny naroky z odpovědnosti za škodu.

10.3 Zhotovitel není oprávněn omezit výši jednotliqých srrrluvních pokut dle této smlouvy či jejich
celkoqý souhrn jakýmkoli limitem, arri finančni čiástkou, ani procentualním či jiným vyjádřením,

í0.4 Splatrost

smluvních pokut se stanovuje ve lhůtě 30 kalendářních dnů po obdrženídaňového
dokladu (faktury) s vyčíslenímsmluvní pokuty.

xr. Řnšnlrí sponŮ
Tato smlouva se řídíprávním řádem Českérepublrky. Jakékoli vzájemné spory vzriklé ztéto smlouvy
nebo v souvislosti s ní se smluvní sffany zavazaji přednostně řešit srnírnou cestou. NedoberouJi se
smluvní strany smírného řešení, budou spory z této smlouvy nebo v souvislosti s ní řešeny u soudu, jehož
místnípříslušnost se řídí obecným soudern objednatele.

xil.

DALŠÍUJEDNÁNÍ

l2,I

Obě smluvní súany prohlašují, že předern souhlasi, s možným zpřistupněním, či zveřejněním celé
této smlouvy v jejím plném zrrění, jakož i všech úkonůa okolností s touto smlouvou souvisejících,
ke kterému můžekdykoli v budoucrru dojít.

l2.2 Předmět smlouvy (dílo) je

spolufinarrcovián z prostředků dotačníhopťogfamu MMR ČR,
podprogram II7D82L Podpora obnoly a rozvoje venkova 2020, dotaění titul 117D8210H Podpora budovani a obnovy rníst aktivního a pasivního odpočinku, niaev projektu ,,Víceúčelové
sportovní hřiště s umělým povrchem v obci Mačkov". Z tohoto důvodu je áotovitel povinen:
a) minimalně po dobu 10 let od skončeníplnění srnlouvy umožnit provedení kontroly
poskytovatelem dotace a dalšímipříslušnými orginy podle zákon a ě. 320/20O0 1 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě a o aněně některých zákonů (zákon o finančníkontrole), ve znění
pozdějších předpisů, a zákona é.255/2al2 Sb., o konftole (konúolnířád), ve znění pozdějších
předpisů, poskytovat požadovarré informace a dokumentaci související s realizací dotace
zaměstnancům nebo znocněncům pověřených organů (MMR ČR, MF ČR, Ne;vyššiho
kontrolního úřadu, příslušnéhoorgánu íinančnísprávy a dalších oprávněných organů sátní
správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobárn podmínky k provedení kontroly vztahujici
se k realizaci projektu a poskyfrroutjim při prováděni kontroly součinnost;
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b)plněrespektovatpodmínkyposlqlhrutépodporyz'lotyeaunožnitadministrátorovidotaěního
s .,m, že objednatel je oprávněn za
torróío. zň",""iářř.Ň"c soot,rŇ
pfogramu

p*"ai""

úěelem kontroly postupu

"ti"anuř"i";JÚ&

orgánem PoŽadované

'r"st"re-kontrolním
r,!.ou"í projektu věetně účetníchdokladů

*****nrtlff_**,."fi,r_"ri.,
".
10let od skoněení ptnění smlouvy,

", minimáně

l2.3

po

áot"

orgánu daňovou evidenci v
poskybrout n7yllalanikontrolnímu
kontrole
při
"z
je
povinen
finanČní
zhotovitel
e . zzotzoot Sb.' o
je podli uri*on*i § pism- ei )r*.onu
znění
ve
plném rozsahu. Ziá.-Ň"r
kontrole)'
l;Ň^ o finanČní
v
prováděné
"akolů
kontrole ve vďejné správě u o
kontroly
finanční

^#ulrctáÚ.r,
,rr;;í*ouit.nii."_ri,t,",

pozdějších predpisů, osobou.povr""*
služeb z veřejných qýdajů,
souvislosti * n"Iaou zbožinú

oprávněným k
souěinnost a umožnit osobám
objednateJi
poskytnout
povinnost
|2.4 zhotovitel má
qýkonutont.oýrroje|tu,*1":h91.1",,uxtouu\*,:nnp'"'ejkontroludokladů,atopodobu
Sb,, o úěetnicwí azékon é,
k;elrJh archivaci (zakon {,^šaztlggt
danou právními předpisy cn
23512004 Sb,, o DPH),

XItr. ODSTOUPENÍ OD

SMLOWY
stran' se výslovně

Že objednatel

dotace. Smluvní
!g}roab'
13.1 Realizace díla je podmíněna_9ri$|enim
oó lo 6:2920 odstoupit od této
má právo v pripaae nepřidělení q"d;í,ň;r;.úotl.r""ln.iaq,
díla. Pokud objednatel od této
fi;#ilhp;"rt"ed§1'1i;;;J-aci
smlouvy důrť;;;a;**"J,r"*,i
*či Ójednateli, jalqikoliv narok,
"
smlouvy odstoupí, nevznikárrrotouit"ii

t3.2objednatelmůžeodstoupitods{ouwvpřípadě,že:
nekvalitní dílo
p.,"\_,"]:1*!.!r,o,ze z|rot9li*l provádí

:

-

t3.3

fi"JiliŤJ;J"'*ťx:řJ:Há:*ffi
iuri j"rro oto.,o-roaní oábo
u to u

j*erárin

postupu,
3"drrotti.,ého technologického

"t
této smlouvy,
áotoviter pÁSi ne6o nesplní ujednaní

neumožníprovádět ďillo za
odstoupit v případě, že mu objednatel
smlouvy
této
od
může
zhotovitel

poa*i"et sjednaných v teto smlouvě,

od smlouvy je
L3.4Každázesmluvníchstranmůževeshorauvedenýchpřípadechod..é,:smlouvyodstoupitpo
*"Ín
,Intonri
d.orre
.9Ťto:pení
ogo3o_erri
pŤedchozím píserrrném..
","*v, .o*c. Smluvní stran' se dohodlY
dopisu d"rhé;;j;rrri
aopo*ů"Jho
po
doruěení
den
následující
tehdy, jeJi písemnost
že povinnost_doručení je splněna
iut,
pi."*orti
této
doručovaní
na způsobu
oú;"o"r'9'e, lvedených v záůrlaví
poaoiř*i'áotánit"t"
za,
adresu
na
zásl'ka
""to
zasi|éna
-irtu
poštou, považuje se
využitodáruěení
piš"rr*sti
o"*í"rr
bude,k
že
případě,
smlouvy. V
doporučeně podana
p" á]; ř:áv tvr" "; ,ákřÁi poou"ii,o
doručenou dnern nasledujícím
k poštormí přepravě,

'ístku

odstoupení od
13.5Vpřípaděodstoupení-od;.mlouwsnrlw{.,t,Typrovedouinventurualyúětovanídosud
oo a\ooo'o,*;;;í,h dnů od účinného

provedených pru"i rru díle, Zhotovía "*o,n"r

r-rto provádění"ili;;;.ur"*c:Ó^ř""
smlouvy
sankce,
"ytrioi
na v"nik nároku na dohodnuté
od smlouvy

,a'adpředá objednateli. odstoupení

",áa "ii"

|3.6PiidoěasnémnebodefinitivnímzastavenípracínadílezpŤíčinnastraněobjednatelezaplatí
vynaloženénaklady,
objednatel Áoto"itai skuteěně

stránka
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P

xrv. zÁvĚnn čNÁ usrn NovnNí
t4.I
14

.z

v ní uvedených,
Tato smlouv azanlkáobousftanně splněním vŠech závazkŮ
způsobem, u t9 !? zakladě dohody obou
změnatéto smlouvy můžebýt provedena pouze píserrrným
(lhůty předrání dokumentace, lhůty
strarr. Ujednaní o záva,,tých ustarroveních 8i ooěrrá"h
jako dodatek této smlouvy s ěíselným ozrtačením
dokončeníprací, cena díla aj.) jsou ,ivan ápouze
podle pořadového ěísla pŤíslušnéaněny smlouvy,

nezpůsobuje neplatnost ostatních
I4.3 případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy
staíle nePlatnlým nebo neúěinným,
se
srnlouvi
ustanovení, v ÚpÁ, že kterékoliv ustanovení této
smluvní snany'.e

"ar,,

Ália"rzbytečných odkladů nahradit

takové ustanovení no.lým,

a dalšíchdoplňujících,
I4.4 ydalšíínse tato smlouva řídíustanovenírni občanskéhozákoníku
prováděcíchavztahljicíchsepředpisůvaktuálnímměrtt'

s plafirostí originalu,
14.5 Tato smlouva se pořizuje ve ťech vyhotoveních

vyhotovení

a

z nicltž objednatel obdržídvě

áotovitel jedno,

1,4,6 Nedílnou součastísmlouvy jsou přílohy:
- Položkoqý rozpočet - oceněný,výkaz rlýměr
- Harmonogram plnění díla
před jejím podp_i|em přeČetli, Žebyta
14.7 Zhotovitel i objednatel shodně prohlašují,že si tuto, smlouvu
jejich_
pravé a svobodné vůle, urěitě, vžřnéa
uzavŤena po u"aj".rrém projednaní podle
podmínek. Na znamení souhlasu s obsahem
srozumitelně, nikoliv v tísni ,uoepiantnevynódnyctr
této smlouvy připojují obě sfiany smlouvy své podpisy,

Maěkov,

dne y'6, Q,

/lZ 2

J(,1.

!o-t>

OBEC MAČKOV
Maókov 75
388 01 Blatná

HanaMíková
starostka

1'a

Jaroslav Karásek

jednatel

YY55Pa

VYsspA sPOnTs ŤEOI{NOLOGY s.Ro.

§kladová 2438/6
326 00 Plzeň-Východni Předměstí
lČ: 27967638 DlČ: CZ27967638
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Přjloha smlouvy

,,'%Ec

?ď MaCfi§li&
988

Ot Blama

Položkový rozpoč€t
Mačkov-rozšířenía úpraly hřlště s asf.povrchem, drát. oplocení, sítě, mantine]y

Zakázka:

lč:

Objednatel:

DlČ:

Zhotovitel;

VY§§PA §ports Tochnology s,r.o.

§kladová 243816
326 00 PEsň- Východni Přgdměsti

lČ: 27967638
DlČ: CZ2796?638

0,00 cZK

Cena celkem s DPH

2 305 4í0,58 czx

ř:,%§i.,.,l,ul,tiťji;;31,11,

/

Rekapitulace dílů

HsV
HsV
a kompletní konstrukce

HsV
HsV
HsV
l"lsV

Hsv
Hsv
HsV
HsV

Hsv
PsV
VN

Maěkov-roz§íření a rlpravy hňště s asf.povrchem, drát. oploceni, sítě, mantinely

P.č. óíďo položkv
Díl:

1
1

í21101100R00

Název položky

MJ

Seimutí omioe, pl. do 400 m2, přemístěnl do 50 m

m3

Zemnipráce
0,

1

31,76000|

m3

97,00000|

22 9*0,4

91,60000|

2*3,o,4

2,40000|

m3

47,73000i

120,0,4-0,4

1

Hlouboní řýň š,tlo 200 cm hoí.4 do 50 m3, §TRoJNĚ
zásakovací díéó.6*2* 1,2
Ručnl výkop Jam, rýh a šachet v homlně ť. 4

m3
m3

26,5í000
5,20000

65-0,4-0,4-0,9

9,36000

ť1,3-0,s*0,5

2,60000

9 167101 102R00

10 162301 102R00
1,|

171201201R00

12 17520310íR00

Dll:

|Nakládánl

výkopku z ho1.1-4 v množstvínad 100 m3

|9l+nl ]3+2a,sl+s+tz
|-t s,og-z
lVoOo."r* pí€mhtěnl výkopku z hor.14 do 1000 m
IubZenl sypanlny na skl,-gyp€nina na výšku přes 2m
lpnsypání těsntcí fólle v rcvirÉ
l

15 2í í971 122R00
16 271521111Ro0

204,16

2670,41

56,02§00

370,48

20756,14

m3

168,16000

52,45

8 819,99

168,16000

?27.s2

38 327,03

188,16000

1B,2B

2737,64

2,00000

27,58

55,16

56,02500
183,24000
-1

|*3
I13

lrs

5,08000

Beton ákladových pasů pro§tý C 20/25

127 941.11
m3

14,08000

m3

í7,16000

2 892.66

49 63E,05

m2

5,00000

87.§9

438,45

m3

10,00000

so3,63

9 036,30

t5_82

1 898,40

10,00000
120,00000

18 212-1oo

Dodávka plastové drenážnl trubky, Dn 110 mm
Lože tratlvodu z kameniva hrub.drceného,í6-32 mm

m

12§,00000

m3

3

21 3í 1 1 12340RT3

lzd6oB, tlák, voda, vodóíovíÉfólii PVc, rrolně, véetně
dodávky fofie Ekoplast ll. 1 mm

svislé a lompletnl konstrukce

§těna z tvámlc ztracenóho bedněni, ť. 40 cm, zalití
tvámic betonem c20125
1,6-1 .4+7"1

t9,20000

27,73

3 466,25

1ogG,§E

21 056,26

335,75

1 §78,75

19,20000

120-0,4"0,4

Dil:

40 728,65

9,35000

Beton základových palek prostý c 2ol25
opláštění žeber geot.,sklon nad 'l:2,5 m,š nad 2,5m, krycí vrslva za§akovacího díenu
Polštář ákladu z kameniva hr. dřcenóho 6}125 mm, qhlň za8akovaclho drÉnu štěrkem

m

20 711471o51Pz1

2 692,66

4,73000

Montáž ohebné dren. trubky do rýhy DN í00,bez 1ože

1R00

5 594,48

m3

5,2o1

1

421,68

0,76100

17 2127531 14R00

19 2125321

34 526,62

13,08000

17,0,5-1,1

27531362íR00

30ž,40

m3

B,6-0,5"1,1
,l4

1

2,00000

lZákladv.a/áštní zakHdání

13 274313621R00

1Q22,4Q

í3,08100
1232a00

l9:?"0,2

2

585,20

m3

,1

za Pohození §ypániny pro obsyp objaktu
|Příplatgk
IPřlplatek za áíženívykopávky
lzz.zs, 1,1' g,a *22,25, 1,1 5" o,4 +1,0,4,90
I

l

51 662,95l

9,35000

,Obsyp objeldu boz prohození sypanlny
|1,3_0,7,0,7-1

8 í20001 í99R01

082 40

9,20000

í6-0,5,0,5*1,3,

|1,61í,1-7)
í75101209R00

26 546,96|

12,00000

I

,

1

12,00000]

17,0,5-1,1
6 í7510,1201R00

.,;'j |,i'

1,30000]

1,0,1,0,1,3

5 139601103R00

5 170,53l

27,23000]

í,0-0,25,90+8,6,0,5*1,1

4 132301210R00

16z.6{J

3,00000|

Hloubení ďh š,do 60 cm v hor,4 do 50 m3,§TROJNĚ

l10R00

Celkem

31,76000|

2*3*o,25,2
3 132301

cena / MJ

203 890.31

229+80'1,0*0,1 +8,6'1'0,,1

odkopávky nez8pdené v hor. 4 do í00 m3

2 122301101R00

množství

,?.

m2

5,00000

m2

24,24000

65 687.7í
1

44 859,51

10,64000

/kc

,0,8

B2lR00

13,60000

Výetuž áklad. pasú z betonáňské ocefi 10505 (R)

0,2910D

9.7*0,03

Provedení betonové hlavy na opěrÉzdl š. 500 mm

,100

23

m

vodorovné kon§trukce

24 45í 54,t

1,1,1R00

25 45232,t

131

R00

26 631362021 R00

l/

m3

Lože pod potrubí ze štěrltodrtě 0 - 63 mm

j,J "D,2

Desky podkladnl pod potrubí z želézobetonuc

1u15

m3

,i"x"í},-|l;

28 9,19731,122R00
29 577141112RT2

Výáuž mazanin svafuvanou sítíz drátů Kari

31

57321,1íllR00
565í71,1í íRT2

e2 5733í 151 1 R00
33

56483ílííR00

34 564761í 1,1R00

Zaíovnánl §tyčné ploďty živiĚné tl, do í0 cm
Beton asfall. Aco 11+,nebo
ploctry 201-1000 m2

Aco

16+,do 3 m, t1.5 cm,

Podklad z kamenlva díconého ve1,32€3

mm,t|.20 cín

monláž hor§ké vpu§tl 700x700 vč. miiíe

38

112,95

64,6000o

131 17

m

81,60000

33,94

2192,52

m2

263,30000

3ťi,51

104 664,38

m2

263,30000

30.14

7 935,86

ííl2

238,00000

G§4.05

155 663,90

rnz

238,00000

36,65

8722,7a

lftz

238,00000

115.84

27 569,92

m2

238,00000

187,18

1,00000

9 719-16

9 7,19,í§

870 §t

1741 ,02

3 x2 m

l(us

2,00000

12 0s0 ,1 J

Dodávka a montáž basketbalových košů
Dodávke a montáž Umělého povrchu hfiště
(dva barevné odstíny)

ku§

2,00000

27 76s.00

m?

506,00000

B81,6a

90,oooo0

s4,39

4 895,10

c11,85000

80,34,

25 054,03

2 358,?§

27 243,56

140,3s

í4 389,98

162,06

4 051,50

kompletní lajnováni

41

93$,l05

42 918101

11

íR00

Ďokončovacípráce inž.staveb

Oeazanl přlk.áabu z tvarovek §= 50cm
Dodávke betonorrých žtabovnic š §00 mm
90,3,3,1.05
Lože pod obrubnlky n€bo obruby dlažeb z Q 12115
90*0,8-0,

43 5647521

1

1R00

1

kus

m2

Osazení záhon.obrubnlků do lože z C 12/15 s opěrou,
včetn§ obrubnlku 100/5/20 cm

13153íí4R00

m2

0,5-í22.25"2+12,0ý2\
48 9197351

1 1

R00

Řezání stávaríciho žvičnáhokrytu tl. do 5 gm
11,0tr2+21,25"2

Dll:

97

odvoz suti

3,00000

234,a12§o

4§,6?

234,81250
m3

3,64800

im2

34,30000

Bouránl kon§lrukcl z píoetéhobelonu v odkopávléch,
pnBumatlckým kladlvem
Fréz,beton.krytu pl.do 500 mzpíuh do 75 cÍn,tl.5om

25,00000

30 737,50

Očlštěníťako\rou vodou asf. povrchu

3 018,40

10 946,96
,l1

011,12

3,64800

0,4'0,4',l ,2'(5+B+6)
1

í02,50000

1

11,o5-21,25

47

1,55000

12,00000

lBouránl konstrukct

46 12090112íRT1

oil,í8

12,50000
m

l(1.5+3+1,5)'2
l13

45 216s94112R01

5§ 500,00
446

s0,00000

25-0,5

Díl: 96

11,55000
1

s výplň,kamen. 15 cm

24 18g,z4

311,85000
m3

5+2ť0,1 5-0,2

Podklad z kam.drceného 32€3

5žii34.4i

7563p'17
m

90,1,0
44 916561íllRT7

44il$,w
460.i6

2,00000

Dodávka branek na malou kop€nou

Díl: 93
40 935112ílíR01

8 473,58

m

kus

+

bsiatnt-Í<onstruXce

9-102

3í 064,4§

0,003il

kUs

Dodávka

Nepojonl dranážnlho polrubl do hopké vtňJsti, včÉtně
začištěníotvoru

sí00
sl01

367,63

11

36 894_100

37

2 450.88

263,30000

Poslfik živičnýspojoyací z asíaltu 0,50,7 kg/mz
Podklad z obal kamsn. ACP n+, š, do 3 m, 11.10 cm,
ploóy 201-1000 m2
Přol|tl podkledu z kamenlva asfaltem, 2,5kglmz
Podkled ze štórkodrii po zhutnění tlouštky í0 cm

35 894412811RAo

Díl: 9

231,68

35g771,70

Úprava záiivry ail.§pár hloubky do 4 cm š, do 4 cm

lTrubni vedenl

8

Ďit:

0,í5000
0,00364

t

22§}{,34,3

30

itz.

1 158 40

0,15000

komunikace

27 599í421 í 1 R00

0,20000

0,20000

t-,í,3,{]3,"1,2l 1ill)i}

Dil: 5

8 406

25,60000
25,60000

B,6+17

Ďil:

,l2421

0,29100

14a,?2

5 í0,|,10

§6,94

3 678,3,

L

L

I
I

lm

34,30000

64,60000
64,60000

11 583,79

2í3R00

lakládánl vybour.hmot na dop.prostředky-komunlkace

ílíR00

ldvoz sutí a vybour. hmol na §kládku do

121R00

'říplatek k odvozr zakaždý dalšl 1 km

146,

,(N,29

146,

5,t

,77+1,27

53

í km

§2251l1R00

g }s2220l2R00

Ň: ía7

iiavenišini piesun hmot

55 /6/914E30Ro1

I

5 839,09

l

l

20r'5,74

Ě tgi.ó6

Pňasun hmol, pozemní komunlkace, kryt žvičný

268,7100c

§6"7G

Přesun hmoi, zpevněné plochy

249,3400C

79,73

k,onstrukce

2222,a

1476,92

'oplatek za skHdku

52

Ďtii

i il

ámecnicté

Demontáž oplocení rámového H do 2 m, pro dalšípotĚllí m

19 879,88

422 0ó9,Ó5
50,4000c

2'(1,6+7)

17,2000t

14,25,2

28,5000(

4,7

15 251,98

3 468,53

4,7000(

Demontáž plotovty'ch sloupků pro dalšípoužltí

kus

í5 0000c

74,18

1 112,79

57 767929912

Demonláž podhrabovýúh desek vč. držákti, pro dalšl
použitl

kus

10,0000c

47 §2

475,2o

58 767920810R00

Demonláž vrat k oplocení plochy do 2 m2, pro další
použití

ku9

2,0000{

368,72

737,44

59 767920860R00

Demontáž vrat k oplocení plochy do 20 m2, pro dal§í
použití

kus

1,0000c

1 §46.24

1a8,24

60 33817í,t22R01

Osazení sloupků plot.ocelových

kus

21,0000c

306.§B

6 438,39

61 767-100

Dodávka novlých ocel, sloupků na plot v= 5,5 m
Dodávka nováho oplocenl vE 4,0 m

kus

6,0000c

17,}4,57

10 287,42

m

9,0000c

t 780,48

158M,14

352 09

11 214,07

2,0000c

§/ u,lU

1 3§8,40

56 76792991

1

62 767,101

9

63 767-102

9,0000c

Montáž oplocenl v= 4,0 m

m

64 767-103

31,8§00!
31,8500(

9+14,25+7+1,6

Montáž stávajicích vrátek, í500 x 2500, 1600 x 2000 mm

kus

kut

1,0000c

2 42§,3§

2426,35

kus

2,0000c

§8,49

1 018,98

Tlg.8

53 559,72

65 767-104

Montáž stávajlcích víat 5000x2000

66 767-í05

Úprava oplocení pm osazení branky

67 767-í06

Zňzení pomocné konslrukoe pro, basketbalovó koše
Montáž podhrabovýci desok vč, džáků desek

kus

2,0000c

68 767-,l07

kus

í2,0000c

69 767_108

Dodávka bet. podhrábových desek v=300 mm

kus

4,0000c

§cs.97

2

70 767-10s

Dodávka dížákůpodhrab. de§ek

kus

8,0000C

1ž1.14

1017,12

kus

65,0000c

28§,38

18

ku§

65,0000c

633,5$

40 527,50

71 338171

1 1

1R00

, na

malou kopanou

Osázenl sloupků plot.oc.do 2 m do patek, zalití MC

- í,9 m

26

72^ú

869,52

78a88
6í4,70

72 767-20o

Dodávka nových ocel, sloupků na mantinely, v
žár, zinkováno)

73 767-2o1

Dod, a montáž mantinelů z polypropylenu tl, 8 mm , v=
1100 mm včetně pomocné ocÁlové kon§títd(ce

m2

í 1 6,0000c

í387 ,50

160 950,00

74 767^202

Dodávka a montáž uzlové slťoviny tl. 3 mm, s oky 80/80
mm
Osazení sloupků plot.ocelových do 2 m ve výškách,

m2

210,0000c

104.34

21 s11,4o

7§ 338í7í1l2R01
76 767-300
7T 941955004R00

(

kus

40,0000c

(nástavce) na stávaJíci §loupky
Dodávká ocelových sloupkú (nástavců) 80/60lí,5 mm, d= kus
2,0 m vč. kotv€nl (žár, zinkováno)

?39l6

9 578,40

40,0000c

249,82

9 992,80

Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m

54,90000

45.78

2513,32

m2

s,9000c

25"1,5+3-1,5+8,6*,|,5

78 s49942101R01
79 338171 122R02
B0 767_300

8t 767-301
82 99876720í R00

DlI:

VN

l\lálem za hydraulickou zvedácí plošinu, H do 10 m
osazenl sloupků plot.ocel. ns 2,6 m, zab€t.c 25/30

Dodávka ocelových sloupků 60/60/1,5 d=7,0 m, (ár.
zinkováno)
Dodávka ocelových sloupků 100/100/6 mm, d=7,0 m,
(sloupky lsou §oučástl branek) -žár. zinkováno
Pře§un hmot pro zámečnické kon§tr,, vý§ky do 6 m

h

kus
kus
kus
Yo

40,00000

1s8.69

7 947,68

8,00000

305.25

2u2,00

4,0000€

874.35

3 4s7,40

4,0000c

5 61s,8§

u479,40

§ 404,02000

1,35

vedbi§í nákladv

7 2s5,43

35 003,94

83 0051 11020R

Vytyčoní§tavby

soubor

1,0000c

1Z 0oo,UU

84 005241o20R

GéodÉtickézaměření skutečnéhoprwedenl

Sqrbo,

1,00000

8 0{x},00

85 005121010R

zařlzenl skveništá

§dlboř

1,00000

15 003,94

12 000,00
8

000,00

í5 003,94
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