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Smlouva o dílo
uzavřená dle zákona Č. 89 2012 Sb.‘ občanský zákoník

Článek 1.
Smluvní strany

Objednatel: Obec Psáry
IČO: 00241580
sídlem Pražská 137. 25244 Psáry

Zastoupení ve věcech smluvních: Milan Vácha. starosta ‚ tel.: 241 940 454
Zastoupení ve věcech technických: Mgr. Lenka Iloušková. tel.: 606 060 737

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: AQUATEST a.s.
IC: 447 948 43
Geologická 7, 152 00 Praha 5
č.ú. 20 18220000/6000 Ing. Martin Plšek RNDr. Jiří Jelínek
PPF banka. a.s. Člen představenstva místopředseda představenstva

Zastoupení: Ing. Mareel Pejzl. sbehadní ředitel, jedná na rákladě plné med
Tel.: 602 457 968
(dále Jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne‘ měsíce a roku tuto smlouvu o dílo na základě výsledku
výběrového řízení na veřejnou zakázku „Rekonstrukce rybníka Junčáku“ na stavební práce
zadávanou na základě výzvy k podání nabídky ze dne 1.7.2015v zadávacím řízení mimo režim
zákona Č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách a v souladu s Metodikou obce Psáry k zadávání
veřejných zakázek a Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory Operační program
Životní prostředí.

Článek H.
Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést stavbu:

„Rekonstrukce rybníka Junčáku“

(dále také jen „dílo“).
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2. Rozsah provedení díla je určen zadávací dokumentací pro zakázku malého rozsahu
„Rekonstrukce rybníku Junčáku“ ze dne 1.7.2015 (dále jen „zadávací dokumentace“) a
projektovou dokumentací, která je součástí zadávací dokumentace a kterou zpracovala
společnost IJNJCEN s.r.o., Afřická 616/16, 160 00 Praha 6. Objednavatel se zavazuje, že
dílo za podmínek stanovených touto smlouvou převezme a zaplatí jeho cenu‘

3. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zadávací dokumentací a projektovou dokumentací
díla a místem provedení díla.

4. Dílo je realizováno v rámci Operačního programu Životní prostředí a je financováno
z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Článek lIJ.
Místo plnění

Dílo bude provedeno v obci Psá.ry, katastrální území Dolní Jirčany 736414.

Článek W.
Cena díla a platební podmínky

1. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele podané na základě zadávací
dokumentace. Vychází z oceněných výkazů výměr zpracovaných na podkladě projektové
a zadávací dokumentace.

2. Rekapitulace úhrnné ceny za dílo:

- Cena celkem bez DPH Kč 1 413 778,22,-Kč
- 21% DPH Kč 296 893,43,- Kč
- Cena celkem vč. DPH Kč 1 710 671,65,- Kč .

3. Cena je stanovena jako nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik,
přiměřené míry zisku a finančních vlivů po celou dobu realizaci díla v souladu
s podmínkami uvedenými y zadávací dokumentaci. Cena obsahuje veškeré nutné náklady
k realizaci díla včetně nákladů souvi~jících. .

4. Cena je garantována ze strany zhotovitele jako cena nejvýše přípustná na předmět smlouvy
a obsahuje veškeré náklady nutné k realizaci díla. Cena byla smluvními stranami sjednána
na základě rozhodnutí o výsledku soutěže o nejvýhodnější nabídku na realizaci stavby.
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5. Změna (překročení) ceny je možné jen v případě, že v průběhu realizace díla dojde ke
změnám sazeb DPH. V tomto případě bude cena upravena podle výše sazeb DPH platných
v době vzniku zdanitelného plnění.

6. Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy.

7. Cenu uhradí objednatel na základě faktury, která musí být označena plným názvem
předmětné veřejné zakázky a zároveň musí obsahovat náležitosti daňového dokladu
stanovené příslušnými právními předpisy, zejména pak zákona o dani z přidané hodnoty a
zákona o účetnictví v platném znění.

8. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu Po řádném dokončení :
a! zemních prací rovnající se 40 % ceny ± DPH,
b/ opravy hráze na částku rovnající se 40 % ceny ± DPH
c/ a předání celého díla — doplatek ± DPH.

9. Splatnost faktur se sjednává na dobu 30 dnů ode dne jejich doručení-objednateli. Platba
bude realizována bankovním převodem v české měně.

10. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu dle
příslušných právních předpisů, zejm. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve
znění pozdějších předpisů. Pokud faktura neobsahuje všechny zákonem a touto smlouvou
stanovené náležitosti, je objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel
je poté povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě
není objednatel v prodlení s její úhradou.

Článek V.
Doba y[nění

1. Tennín zahájení prací: 3.8.2015.

2. Termín ukončení — předání díla: do 30. 11. 2015.

3. Dílo bude dokončeno předáním objednateli. O předání díla sepíší smluÝní strany předávací
protokol, v němž objednatel výslovně uvede, zda dílo přejímá nebo nepřejímá a v němž
bude uveden rozsah a stav díla v okamžiku předání a případné vady. V případě, že
objednatel dílo nepřevezme, uvede důvody.
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Článek VI.
Objednatel

Objednatel zajistí následující:

. Přístupové komunikace na místo provádění díla.

. Umožní přístup zaměstnancům zhotovitele k místu provádění díla podle potřeby i
v nepracovních dnech v době 8.00 —20.00 hod.

. Odpovědný zástupce objednatele ve věcech technických bude provádět pravidelný technický
dozor aje oprávněn činit zápisy do deníku.

Článek VII. .

Zhotovitel

I. Zhotovitel se zavazuje vést deník, ve kterém bude evidovat veškeré provedené práce tak,
aby pověření zástupci objednatele mohli řádně prověřit kvalitu a rozsah prováděných prací.
O kontrolách budou sepsány zápisy do deníku. V případě zjištění nedostatků určí pověřený
zástupce objednatele Po dohodě se zhotovitelem lhůtu k jejich nápravě. O předání a
převzetí díla bude vyhotoven konečný předávací protokol.

2. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.
Zhotovitel nese nebezpečí škod na zhotovovaném díle až do dne řádného předání
zhotoveného díla objednateli.

3. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je
povinen to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.

4. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud v této
smlouvě není výslovně uvedeno, žeje opatří objednatel.

5. Zhotovitel je povinen zajistit, aby údaje ve stavebním dei~iíku byly vždy aktuální. Zhotovitel
dále povede evidenči o nakládání s odpady, jež při plnění díla vzniknou, včetně dokladů o
jejich likvidaci. .

6. Veškeré náklady vzniklé v souvislostis odstraňováním škod vzniklých při provádění díla
nese zhotovitel a tyto náklady nemají xliv na sjednanou cenu díla.

7. Zhotovitel se zavazuje na staveništi a v jeho okolí zachovávat čistotu
a pořádek. Zhotovitel bude provádět průběžný denní úklid staveniště. Po předání díla
zhotovitel staveniště vyklidí a do 10 dnů předá protokolárně objednateli.
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8. Zhotovitel je povinen na svůj náklad zabezpečit stavbu tak, aby nebyl omezen plynulý a
bezpečný provoz v okolí stavby.

9. Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
a předpisy požární ochrany.

10. Zhotovitelje povinen uhradit objednateli náklady za spotřebované množství odebrané vody
a elektřiny.

11. Zhotovitel zajistí na své náklady plnou, plynulou a včasnou obecnou informovanost
o případném hrozícím nebezpečí při provádění prací.

12. Zhotovitel je povinen po dobu deseti let od řádného předání díla poskytovat požadované
informace a dokumentaci vztahující se k dílu příjemci dotace a pověřeným osobám RO,
Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího
kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní
správy.

13. Zhotovitel je povinen při realizaci dodržet tyto požadavky zadavatele:
CSN 75 1400 Hydrologické údaje povrchových vod

• ČSN 73 6824 Malé vodní nádrže
CSN 73 6823 Uprava vodních toků s malým povodím

• Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů v platném znění
Prováděcí předpisy k vodnímu zákonu

• Vybraná ustanovení novel zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých
zákonů

• Zákon Č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o
změně některých zákonů, ve znění zákona č. 76/2006 Sb. v platném znění

• Prováděcí vyhláška 428/2001 Sb. k Zákonu č. 274/2001 Sb.
• Prováděcí vyhláška 146/2004 Sb. k Zákonu č. 274/2001 Sb
. Zákon Č. 183/2006 Sb. o úzenmím plánování a stavebním řádu, v platném znění
~ Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech, v platném znění

14. Při realizaci prací musí zhotovitel dodržet povinnosti vyplývající ze zákona č. 144/1992 o
ochraně přírody a krajiny v platném znění.

15. Dílo bude realizováno v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy ČR a
platnými ČSN a dle závazných a doporučených předpisů a metodik.
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16. Dílo musí plně vyhovovat technickým podmínkám obsaženým v zadávací dokumentaci.

17. Zhotovitel se podpisem této smlouvy zavazuje, že bez předchozího souhlasu objednatele
nepostoupí práva z této smlouvy třetí osobě. Zhotovitel je podle ust. ~ 2 písm. e) zák. č.
320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly
prováděné v souvislosti s úhradou zboží a služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné
finanční podpory. Smluvní strany se podpisem této smlouvy zavazují, že budou uchovávat
veškerou dokumentaci související s realizací toto smlouvy po dobu, která je určena
platnými právními předpisy. .

18. Zhotovitel se zavazuje během phiění smlouvy i Po ukončení smlouvy zachovávat
mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti
s plněním díla. Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v této smlouvě je
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý
jednotlivý případ porušení povinnosti. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo
objednatele na náhradu způsobené škody a její výše.

19. Zhotovitel se zavazuje k zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí díla podle ČSN
a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a
předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných
technických parametrů díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich
ošetřování, pojištění atd. Zhotovitel se dále zavazuje k součinnosti při kolaudačním řízení
a k zajištění všech zkušebních protokolů, revizních zpráv, atestů a dokladů dle z.č. 22/l 997
Sb., o technických požadavcích na výrobky.

Článek WH.
Záruka za dílo

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo ode dne řádného předání díla v délce 60
měsíců na stavební část a na technologie použité a zabudované do díla poskytuje zhotovitel
záruku ve stejném rozsahu, v jakem ji poskytují výrobci příslušných materiálů a
technologií, nejméně však 24 měsíců.

2. Záruka se vztahuje na vady, které se projeví u díla během záruční doby s výjimkou vad, u
nichž zhotovitel prokáže, že jejich vznik nezavinil (např. v případě zaviněného poškození,
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poškození z důvodu neodborného zásahu, vandalismu, poškozeni zvěří a zvířaty, vyšší
mocí).

3. Práva z odpovědnosti za vady jSou sniluvnínii stranami dohodnuty takto:
a) vady, které jsou zřejmé již při předání díla, je objednatel povinen reklamovat v zápise

o převzetí, jinak práva z odpovědnosti za tyto vady zanikají;
b) ostatní vady musí být oznámeny zhotoviteli bez zbytečného odkladu Po jejich zjištění,

nejpozději však do konce záruční doby;
c) v případě oprávněně reklamace je zhotovitel povinen zjištěné vady díla bezplatně

odstranit nebo uskutečnit náhradní plnění bez nároku na úhradu; smluvní strany se
rovněž mohou dohodnout, že objednatel na náklad zhotovitele vady sám odstraní nebo
dá odstranit.

. Článek IX.
Odpovědnost za škodu

Odpovědnost za škodu na zhotoveném díle nese zhotovitel do dne předání a převzetí díla.
Vlastnické právo k dílu přechází na objednatele převzetím díla a jeho zaplacením zhotoviteli.
Dojde-liv důsledku čilmosti zhotovitele kjakékoliv škodě, odpovídá za ni zhotovitel v plném
rozsahu.

Článek X.
Smluvní pokut«

1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení díla, je objednatel oprávněn
požadovat na zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla, včetně DPH za každý
započatý den prodlení.

2. Zhotovitel předloží objednateli seznam subdodavatelů podle ~ l47a odst. 1 písm. c) zákona
č.13712006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, ve kterém uvede
subdodavatele, jímž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % z části ceny díla v
příslušném kalendářním roce. Tento seznam zhotovitel předloží objednateli v termínu do
60 dnů od předání díla. Má-li subdodaváfel formu akciové společnosti,je přílohou seznamu
i seznam vlastníků akcií, jejichž soulirm-iá jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního
kapitálu. Tento seznam vlastníků akcií bude vyhotoven ve lhůtě 90 dnů před dnem
předložení seznamu subdodavatelů. Nedošlo-li k plnění z více než 10% z části ceny díla v
příslušném kalendářním roce subdodavateli, předkládá o této skutečnosti zhotovitel čestné
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prohlášení. V případě prodlení zhotovitele při phění povinnosti, výše uvedené v tomto
článku a v tomto bodě, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši
50.000,- Kč za každý započatý den prodlení. Uhrazení smluvní pokuty se nikterak
nedotýká nároku na náhradu škody způsobené porušením této poviniosti.

3. V případě, že zhotovitel poruší své povinnosti vyplývající z této smlouvy a toto porušení
způsobí finanční plnění na straně objednatele (neposkytnutí dotace, sankce ze strany
poskytovatele dotace nebo kontrolních orgánů včetně příslušenství, tj. zejména úroků
z prodlení), má objednatel právo na náhradu škody způsobeně mu porušením povinností
zhotovitele a zhotovitel povimiost uplatněný oprávněný nárok objednateli uhradit.

4. Smluvní pokuty jsou splatné do 21 dnů od doručení písemného vyúčtování odeslaného
druhé smluvní straně doporučeným dopisem. Ve vztahu k náhradě škody vzniklé
porušením smluvní povimiosti platí, že právo na její náhradu, ani její výše nejsou
zaplacením smluvní pokuty dotčeny.

Článek XI.
Odstoupení od smlouvy

Objednatel může odstoupit od této si~ilouvy, poruší-li zhotovitel podstatným způsobem Své
povinnosti a zhotovitel byl na tuto skutečnost prokazatelnou formou (zápis do deníku,
doporučený dopis) upozorněn a nesjednal nápravu ve stanovené době. Zhotoviteli budou
uhrazeny účelně vynaložené náklady prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi
mimo nákladů spojených s odstoupením od smlouvy.

2. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy.
Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením
smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných
nároků, které podle této sbilouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat Po ukončení
smlouvy.

3. V případě neposkytnutí alokované finanční dotace ze Státního fondu životního prostředí
ČR si objednavatel vyhrazuj e j ednostTanné právo od smlouvy uzavřené se zhotovitelem
odstoupit, a to bez nároku na náhra~lu škody, nebo ušlého zisku, pro kteroukoliv ze
smluvních stran.
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Článek XII.
Ostatní ujednání

I. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy není nespolehlivým plátcem DPH
dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a není veden v
registru nespolehlivých plátců DPH. Zhotovitel se dále zavazuje uvádět pro účely
bezhotovostního převodu pouze účet či účty, které jsou správcem daně zveřejněny
způsobem umožňujícím dálkový přístup dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, v platném znění. V případě, že se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem DPH,
je povinen tuto skutečnost oznámit objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne,
kdy tato skutečnost nastala, přičemž oznámením se rozumí den, kdy objednatel předmětnou
informaci prokazatelně obdržel. V případě porušení některé z těchto povinnosti je
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč, a to za každý
jednotlivý případ porušení povinnosti. Uhrazení smluvní pokuty se nikterak nedotýká
nároku na náhradu škody způsobeně porušením této povinnosti. Zhotovitel dále souhlasí s
tím, aby objednatel provedl zajišťovací úhradu DPH přímo na účet příslušného finančního
úřadu, jestliže zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění veden v registru
nespolehlivých plátců DPH.

2. Zhotovitel je dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě osobou
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontrole, zavazuje se poskytnout objednateli
nezbytné informace a veškeré doklady souvisejících s realizací projektu a plněním
monitorovacích ukazatelů, které si vyžádají kontrolní orgány, dokladovat svoji činnost a
umožnit kontrolu dokladů pověřeným osobám (pracovníkům SFZP, Ministerstva životního
prostředí, Ministerstva pro místní rozvoj, Platebního orgánu, Ministerstva financí,
Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, Finančního
úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) — k ověřování plnění podmínek této
smlouvy, a to po dobu 10 let po skončení plnění zakázky

3. Objednatel si vyhrazuje právo zveřejnit obsah této smlouvy včetně případných dodatků
k této smlouvě. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů
uvedených v této smlouvě včetně ceny.

Článek Mil.
Společná a závěrečná ustanovení

1. Veškeré dodatky k této smlouvě musí být učiněny písemně a podepsány oprávněnými
zástupci obou smluvních stran, jinak jsou neplatné.

2. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
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3. Smluvní strany sjednávají, že se právní vztahy touto smlouvou neupravené řídí příslušnými
ustanoveními občanského zákoníku v platném znění.

4. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je oprávněn na dotaz třetí osoby poskytovat
informace dle ustanovení zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Zhotovitel souhlasí, aby veškeré informace obsažené v této smlouvě bez výjimky byly
poskytnuty třetím osobám na jejich vyžádání.

5. Písemnosti mezi smluvními stranami, sjejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik
práv a povinností upravených touto smlouvou se doručují doporučeně druhé smluvní
straně. Učinky doručení nastanou i tehdy, jestliže provozovatel poštovních služeb (pošta)
písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení
zmařil nebo přijetí písemnosti odmítl.

6. Tato smlouvaje vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a
zhotovitel dva stejnopisy.

7. Smluvní stany prohlašují, že si smlouvu včetně jejích příloh přečetly, s obsahem souhlasí
a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

8. Součástí této smlouvy je:
- Oceněný výkaz výměr — Příloha č. I /zpracovaný zhotovitel pro zadávací řízení/

- Harmonogram prací - Příloha č. 2 /zpracovaný zhotovitelem pro zadávací řízení

V Praze dne 27.7.2015

~~~iřĺ‘É~ne Áď‘~inP‘k
mí opředseda představenstva Člen představenstva

Zhotovitel: AQUATEST a.s.
4ng. Marcel Pcjzl
obchodní ředitel
jedná na základě plné moci

AQUATEST a.s.
152 00 Praha 5, Geologická 4

VP‘: ech dne 27.7.2015

Objednatel: obec
Milan Vácha - starosta

[~‚váieno usnesením

1ObcePsátYě Q).5

1.~°



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba: REKONSTRUKCE RYBNÍKA JUNČÁKI,J

XSO:
Místo: CC-CZ:

Datum: 03.07.2015

Zadavate(:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

iČ:
oič:

iČ: 00565679
DIČ: CZ00565679

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

LCena s DPH

Sazba daně
21,00%
15,00%

v CZK

Základ dané
1413778,22

0,00

1 413 778,22

Výše daně
296 893,43

0,00

1710_671,6~j

-x

1 -Q7~ 2015

1G2 00 Pmha ~‚ GaQIogická 4

—t~ _s~~ ~
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: O

Stavba: REKONSTRUKCE RYBNÍKA JIJNČÁKU

M!sto: Datum: 08.07.2015

Zadavate‘: Projektant:
Uchazeč;

r Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH (CZKJ Cena s OPIi (CZKJ Typ

Náklady stavby ceLkem 1 413 778,22 1 710 671,65

Msti Listí 1 413 778,22 I 710 671,65 STA

4)
Strana2zl2



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
R~K0NSTRUKCE RYBNÍKA JUNČÁKU

Objekt:

Listi Listi

1<50: CC-CZ:
Místo: Datum: 08.07.2015

Zadavatei: iČ
. DIČ:

Uchazeč: . [Č: 00565679
olč; C100565679

Projektant: ~ iČ;
DIČ:

Poznámka;

Cenabez DPI-f 1 413 778,Z2

ZákLad dané Sazba daně Výše daně

DPH zákLadn~ I 413 778,22 21,00% 296 893,43
sn~žená 0,00 15,00% 0,00

IcenasDPH ‚ v CZK 1710671,65

-))
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

REKONSTRUKCE RYBNfKA JUNČÁKU
Objekt:

ListI - LisU

Místo: Datum: 08.072015

ZadavateL: Projektant:
Uchazeč:

Kód diLu Popis Cena ceLkem [CZKJ

Náklady soúpisu celkem 1 41 3 778,22

Strna4zlZ



SOUPIS PRACÍ
Stavba: :

REKONSTRUKCE RYBNÍKA JUNČÁKU
Objekt;

Listl - ListI

Místo: Datum: 0&07,2015

Zadavate(: Projektant:
Uchazeč:

Kód Popis MJ Množství J.cei{a Cei~a celkem č~vEJ

Náklady soupisu celkem _______________ _____ 1 413 778 22

D I Vybrazea ~ 13 001 _~_~

pP . V~~hra~ní rybnika

[Ä u‘~tav~ sjezdu rže H~jflj~o~j9 500 oo 19500 oofl ~
PP Úprava sjezdu do nádrže

[ÄJ~ Í fTežba sed~n~T ____ ~ J
PP Těžba sedimentu

IL~LK__Po14 sedimentu na skládku do 10 km vč. utoženínasktácjku cca 30% m3 J 243,000) 227,501 55~0J
Pp Odvoz sedimentu na skládku do 10 km vč. uloženi na skládku cca 30%

L~J~K1Pot5 Todvozsedlmentu na plochu pro rekultivaci vč. rozhrnutí cca 70% _______________ 92 137,50)
PP Odvoz sedimentu na plochu pro rekultivaci vč. rozhrnuti cca 70%

[ifl~j~~ió [U~~&ia nadrze ___________ ___________ .. I m2Jj~99~ 10,001 ________

PP Uro‘i,ánf dna nádňe

L±J K P0(7 Bouraní sdruženi bktu __________ m~]~~3~Q ool 58šó~0oJ
PP Bourání sdnjženého objektu

EEL KJ PO LB jó~ii~aněni pařezů I s kořenyz hráze ______________________ .JksJL74,000I 29~f I
PP Odstraněni pařezů is kořeny z hráze

J K JPo19 j9~raněni dmu a koru z hraze ________ J mž[IiWóooJ 22,50) 5j~5,0J I
pp Odstranění dmu a keřů z hráze

{iijj~jP~__J~diěženíze~invokolipřevisů a propad ho _______ ________________~ooJ
PP Odtěženi Zemin V okolí převisů a propadlin

(ii I < }PoLII !OdvOz‘ybouranýchnnaskládkuuwže ____ fl~J__3O5,Oo~ ____292,5Q~ 89212,50J
Pp Odvoz ‚ybouraných hmot a zemin na skládku do 10km vč. uložení

K JPoLI2 JPřevede~j~nj~Q _____ ___ _____ I 2&[ ij~ň± 8632~99I
PP Převedenĺ vody potrubirn ON 300

L1~L~i~u3 Vykopávky pro zákLady sdnižen~ kui _____ m~jš3éooJ 142,ODj 7526,00)

. Strana5zl2



PČ Typ Kód Popis ~ J.cena Cen~celkem
[CZKJ [C1K] soustava

PP Wkopávky pro základy sdruženého objektu

H±.~iPol14 spáry ~ 470,oOj
PP Urovnáni základové spály

Pil KI~?!15 Podkladní beton Bio m3 I 4,8201 I 709,501 8239,791
pp podkladní beton BIO

~ 16 KlPolió Izaktadovazetbet deska bet V4750 20 m3 9 ~~9I 2236 001 21BOI,001

PP ZákLadové žeLbet. deska bet. V4 T50 ZO

LITI K JPotiv ísw~te konstrukce zeLbetV4TSOZO f~a I 18,1001 2 236 oo[ 404
pp SvIslé konstrukce žeLbet V4 T50 20

~ I K[PotlB Svislé konstrukce želbet V4T100 ZO Lrn3 15~iö~ 2 314,001 36908,301 1

pp SvIslé konstrukce želbet ~4 1100 20

Lj~L!.lPou9 JStwpníželbetdeskav4rlOO_25 L m3 3.2401 1 78i,ooJ 5770,441
PP Stropní želbet deska v.4110025

L20 I< IPoIZ Izajistovaci pruhy, bet V4T5020 m3 Z22~L 2 073,SOj 4 603,17j
PP z«stovací prahy, bet V4 t50 20

Fuj K - l!e~nema0dbodwnfzeLbetkonst‘1l«~__ ..L mZ I 155,000[ 780001 120900,001
PP Bednění a odbedněni želbet konstrukcí

~jž [ K~Pol22 luprava povrchu želbet konstrukci vyspravernm a pacokern m2 iss,óif 176,001 27280 °°I
pp Úprava povrchu želbet konstrukcí vyspravením a pačokem

r3?ri~}~ol23 ~J~pruva povrchu želbet konstrukcí asfaltovou penetrací a asi‘. nátěrem mZ I 95,0001 32,50~ 3 087,501
PP Úprava povrchu želbet konstrukcí asfaltovou penetrací a asf. nátěrem

[~~f K fPol24 l0odavk~ montáž zábradhv dekce 7bm ‚yšky lim I I 2,000L_j3 650,001 P~2!00í
PP Dodávka a montáž zábradll V dékce 7 bm, výšky 1,1 m

~~EjFPo~ loodávka a montáž zámečnických prvků pro požerák I soubor I i,oooj 3 575,00[ 3 575,O0~
pp Dodávka a montáž zámečnických prvků pm požerák

f 26 J KIPO[26 Stupadla ocelová osazená při betonáži I ks ii~ió~{ isz,oij iazo,ooi J
PP StupadLa ocelová osazená při betonáži

LiTPK FPQL27 IDodavka a inontaz poklopu pozeraku s petbciazamkem I I i,oooj 2 275 001 2 275,001
PP Dodávka a montáž poklo1xi požeráku s petlici a zámkem -~______________

Pil K P0128 joodavkaaosazeni dluzi tt4cni m2 I 1,4001 I 1T6,50~ I 61
PP Dodávka a osazeni dluží tL. 4cm

P~T K P0129 [Těsnění jílem mezí dlužemi jj~J~iiio~ 292.501 40,951
PP Těsněni jílem mezi dlužemi

í30 Ei~J~ol30 IDlazba zlomoveho kamene na cern maltu sparovaná ~j mi~ ý~9j 1 046,501 7 283 641
PP Dlažba a lomového kamene na corn, maltu spárovaná

I~LF~< Po13~ JPadkladnivrstvyzeštěrkopísku I rn3 I 65,001 163,801
pp PodkLadní vrstvy ze štěrkopisku

L~IKIPo132 ~ . Tn~_L3.5°0l 564,00~ i!~°°l
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J.cena
[CLI<]

Cena ceLkem
[CLI<]

PČ Typ Kód Popis MJ Množství Cenové7~
soustava

PP Přechodovó záhozy z kameniva 32 - 63

L~T3J~~. Vykopávkyrýh pro uLožení potrubli řky 60cm J~ 21,0C0j 332,0~j 6 rn,o~
PP Wkopávlw rýh pro uLoženi potrubí šířky 60cm

~ K P0134 Dodávka a uLožení drénu ON 100, 1 LexibiL .__ m J 20,500! 26,00! 533,90j
PP Dodávka a uLoženi drénu DM 100, flexibiL

~ K P0(35 jLožea obsyp drénu štěrkopískem —~_________ 90~50f 5556,53[
pp Lože a obsyp drénu štěrkopískem

[~6j1jfcL36 Vyplnění jam hutněným zásypem povrstvách . ! m3 30,000! 49,00! 1 470,OOj

pp Vyplněni jani hutněným zásypem po vrstvách

~ I< Po137 DopIneni těLesa braze hutnenouzeminou J m3 75 006! 24,OOJ 1800 oo!
PP Doplněni tělesa hráze hutněnou zeminou

Li~IiĹIr‘0138 IDovozj1l~tezemnYProdoP1nen1i~ze~daL ~ m3 rios 000! 292 50! 30 712 sol
PP Dovoz jitovitě zemnny pro doplněni hráze ze vzdáL 5 km

Li~E~JPo139 Patka opevněni hráze z těžkého záhozu ~ I 287,000j 1 074,00! 308 238,001
PP Patka opevněni hráze a těžkého záhozu

4óJK}PQL4O -~- !FiLtračniv aštěrkopiskovápod opevněnihráze ! m3 13,400! 315,00! 4221,00J
pp FlLtračal vrstva štěrkopisková pod opevněni hráze

[41 ri~řPol41 Přechodová vrstva a kameniva 16-32 pod opevněni hráze I i3,400~ 480,00! 6 432,00!
PP Přechodová vrstva a kameniva 16-32 pod ope‘něni hráze

L~EK }P0L42 0p~n!~1 dni7ho svahu hráze rnakadamem 63 -J•~5 Lm3 J~ 40,00I 542,00! 21 768,40!
PP Opevnění návodniho svahu hráze makadamem 63- 125

[~3 J K lPoL43 ~odkLadnivrstva komunikacev koruně hráze štěrkopísek m3 ! 10,500! 14,00! 147,00!
pp PodkLadní vrstva komunikace v koruně hráze štěrkopísek

~ i< ! PoL44 lKIyc!vstva komunikace koniny hráze, kamenivo 32 - 63 ~ 17,000 502,00 L 8534,00!
PP Krycí vrstva komunikace koniro‘ hráze, kamenivo 32 - 63

L ~ KJ~oL45 krycivt~rkomnunikacezakaIenim kopanym piskem [ m2 ! ios ago! 4o,oo[ 4200,00!
PP Úprava krycí vrstvy komunikace zakalením kopaným piskem

U‘16 ! KIPOL4k íuprava opevněni navodmho svahu zahumusovanima osetím travou LE~2 125 oooJ 191,00! 23875,001
PP Úprava opevnění návodnibo svahu zahumusováníni a osetím travou

[~~I K P0147 [urovnánívzdušného svahu, ohumusovániaosetítravou m2 ! 131,000! 191,00[ 25 021,00!
PP Urovnání vzdušného svahu, ohumusováni a oseti travou .

48 K P0148 jKáceni stromů (na podemletých ssesutých březích) ks L_ 15,000! 227,50! 3412,50!
PP Káceni stromů (na podemletých s sesutých březích)

LL~t~M9 Fodstraněn] keřu vč Likvidace spatenim 385 000! 38,00! 14 630 COl
PP Odstraněni keřů vč. Likvidace spálením

~0 K IPot5O Odteženl zemin z podemLetychanarušeíiych brehu m3 120 cca‘ 85 00! 10 200 aol L
PP Odtěženízemin a podemtetýchananišených břehů

~ SI K Po jutoženízeminnamezideponilvplošezátopy jm3 L 120,000! 10,00! 1 200,001 J

-u
‘2)
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.
. J.cen~~~ Čena celkem~ Typ Kód Popis MJ Mnozství LCZKJ [CZKJ soustav~J‘1

PP Utoženĺ zemfn na mezideponli v ploše zátopy

Lsz K [P0152 patka pro zajssten; břehu m3 78,000] 1 098,50~ 85 683,00]
PP Záhozová patka pro zajištění břehů

~ 531 K P0(53 ~áptetovép(útky,výškazápLetudo80cm I I 81,0001 227,501 18427,56F
pp Záplatové plůtky, výška záptetu do 80cm

rš4Fi~Pd54 IU(oženi zeminy do svahusurovnan{m povrchu m3 ~ 120,0001 24 001 2 880 Co]
PP Uloženi zeminy do svahu s urowtánín povrchu

]~±~JPoI55 J9hurnusovánf svahu a osetí tr~vou m2 I 280,000] 65,00] lB 200,00]
PP Ohumusováni svahu a osetí travou

I_!6 K I~‘ot56 Fvýsadba sazenic strornů(oI ks] 50,ó~5[325,00] 16250,00]
PP Výsadba sazenic stromů ( oLše 80%)

~ Po~7 IVÝndbamenic keřů (vrba) T I 40,000] 325,00] 13 ooo,oo]
PP Výsadba sazenic keřů (vrba)
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~‚REKCNSTRUKCE RYBNÍKA
JUNČÁKU‘~

ROK 2015
měsíc sren září říjen ~ listopad

1. Přípravnépráce I I J
‘ : ~ stavební práce

Celkem bez DPH

Ing. Marvel Pejzl,obchcdní ředitel
jedná na základě plné moci
V Praze, 13.7.2015

Razítko a podpis

152 00 Praha 5, Geologická 44


