
Číslo smlouvy zhotovitele: K16085

MLOVVA O DÍLO

uza řená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 8912012 b., občanský zákoník

1. mluvní strany
1.1.0bjednatel:
1.1. Obec Dlouhá Loučka
se sídlem: nám. 1. máje 116, 783 86 Dlouhá Loučka
zastoupená: Ladislavem Koláčkem, tarostou obc
IČ: 00298794
osoby oprá něné jednat
- ve ěcech mluvních: Ladislav Koláček, taro ta obce, tel: 585 037054
- ve věcech technických: Jaroslava Vavroušková, tel.: 603 569989
bankovní pojení:
číslo účtu: 1801711309 kód banky: 0800

na traně jedné (dále jen "objednatel")

a

1.2. Zhoto itel:
polečnost: KARETA .r.o.

se sídlem: Krnov ká 1877/51 792 01 Bruntál
za toup ná: Ing. Markem ěmc m, jednatelem společno ti
IČ: 623 60 213
orč: CZ623602l3
o oby oprávněné jednat
- ve věcech smluvních: Ing. Marek ěmec
- ve věcech technických: Ing. Ladisla Mot ka ředitel oblasti Olomouc

Ing. Libor íkora, ýrobní ředitel
Ing. Tomá Král tavbyvedouCÍ tI.: 602 704 415
Bronislava Vojtěchov ká, projektový manažer, tel.: 602386091

bankovní spojení: KB Bruntál a.s.
číslo účtu: 19-776490297/0100
tel. 554716727

na traně druhé (dále jen "zhotovitel")

uzavírají dne ního dne podle LI tanovení § 2586 a ná I. zákona č. 89/2012
(dále jen "OZ") tuto mlou u o dílo (dálej n " mlouva").

b., občan ký zákoník

1.3. Je-li dále e rnlouvě uvedeno, že jedná obj dnatel, má e za to, že jedná o oba oprávněná jednat za
objednatele, která má k tomuto zmocnění či jin oprávnění.

1.4. Při operativním technickém řízení činno tí při realizaci díla při potvrzování zápisů odsouhlasení faktur
nebo jiných podkladů pro placení, potvrzování oupi LI provedených prací, zápi LI o předání a převzetí
díla nebo jeho čá ti j ou zmocněni jednat

za objednatele:
• (bude tanoven před podpisem smlouvy o dílo)
• Technický dozor ta ebníka: (bude tanoven před podpisem mlouvy o dílo)
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za zhoto itele: Ing. Libor íkora, výrobní ředitel

a to vžd každý z nich amo tatně, pokud není tanoveno jinak. Toto zmocnění trvá až do písemného
odvolání. Změny v za toupení budou uvedeny dodatku této mlouvy, účinné j ou však již od okamžiku,
kdy byl druhé traně předložen pí emný doklad o jejich provedení.

2. Základní údaje o díle

2.1. ázev stavby: yklo tezka 1 a 2 k.ú. Horní Dlouhá Loučka
2.2. Adre a tavby: Místem plnění je kata trální území obce Dlohá Loučka

3. Předmět plnění

3.1. a základě této smlouvy e zhotovitel zavazuje za podmínek ob ažených v této mlouvě, na vou
odpovědno t a la tním jménem a v níže uvedeném termínu prové t tavební práce. Práce budou
probíhat ouladu projektovou dokumentací, výkazem výměr e zadávací dokumentací k veřejné
zakázce "Cyklo tezka 1 a C2 k.ú. Horní Dlouhá Loučka", dále v souladu nabídkou zhotovitele.
Objednatel e zavazuje po řádném pln ní dokončené dílo převzít a zaplatit cenu za provedení díla podle
podmínek této smlouvy.

3.2. Zhoto ením tavb e rozumí úplné funkční a bezvadné provedení v ech tavebních a montážních prací
a kon trukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále
pro edení v ech činno tí ouvi ejících dodávkou tavebních a montážních prací a kon trukcí jejichž
provedeníje pro řádné dokončení díla nezbytné.

3.3. Mimo šechny defino ané činno ti patří do dodávky tavby i následující práce a činno ti:
a) zaji tění a pro edení v ech opatření organizačního a tavebně technologického charakteru

k řádnému provedení díla,
b) ve keré práce a dodávky ouvi ející bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku,
c) zabezpečení staveniště zaji tění bezpečno ti práce a ochrany životního prostředí,
d) d montáž tá aj ícího zařízen i,
e) zaji tění ate tů a dokladů o požado aných la tno tech ýrobků např. podle zákona Č. 22/1997

b., o technických požada cích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění
pozdějších předpi ů,

f) prohlášení o hodě,
g) zřízení a od tranění zařízení taveni tě,
h) odvoz a uložení vybouraných hmot a tavební suti na kládku včetně poplatku za u kladnění

v ouladu u tano eními zákona Č. 185/200 I b., o odpadech a o změně některých dal ích
zákonů, ve znění pozdějších předpi ů,

i) zaj ištění fotodokumentace o průběhu tavby v tištěné a digitální podobě. Tato fotodokurnentace
opatřená tručným popi em značením data pořízení bude objednateli předána jako příloha
protokolu o předání a převzetí dokončené ta by

j) certifikáty od ech použitých materiálů,
k) doklady potřebné k vydání kolaudačních ouhla LI skutečného provedení stavby v listinné

podob ve 3 yhotoveních,
I) geodetického zaměření ta b li tinné podob ve 3 vyhotoveních a Ix v digitální podobě

zpracované odpovědn 'm geodetem,
m) geometrický plán pro zaměření kut čného stavu ohledem na zápis vla tnických

vztahů do kata tru nemovito tí zpracovaný odpovědným geodetem.
3.4. Zhotovitel potvrzuje že e v plném rozsahu eznárnil roz ah m a povahou díla, přezkoumal a prověřil
rozsah zakázky eznámil e e v emi do tupnými podklady a tavebním mí tem. Zhotovitel dále potvrzuje,
že pro ěřil zakázku co do její-úplno ti, prá no ti, pře no ti a roz ahu, a tímto vý lovně prohlašuje a
kon tatuje, že zadávacím podmínkám p rozuměl a že dílo Iz podle jeho uvážení a podle projektové
dokumentace prové t v plném roz ahu tak, aby loužilo svému účelu a plňovalo všechny požadavky na něj
kladené.
3.5. Zhoto itel potvrzuje že j ou mu známy e keré technické, k alitativní a jiné podmínky nezbytné k

realizaci díla a že projektem t chnicky ouhla í.
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3.6. Zhoto itel e zavazuje prové t dílo čas, v odpovídající kvalitě podle platných předpi ů a technických
norem.

3.7.0bjednatel e zavazuj převzít provedené dílo bez vad a nedodělků a uhradit za provedení díla cenu tak,
jak je u edeno v čl. 6 této mlouvy.

3.8. Dílo je považo áno za ukončené po pro ed ní v ech prací a dodávek uvedených v čI. 3 této Smlouvy
pro té vad a nedodělků a zhotovitel př dal obj dnateli veškeré doklady uvedené vodst. 10.2 této
mlouvy.

4. jednaná doba pro provedení díla

4.1. Zhotovitel pro ede dílo ná leduj ících termín ch:
4.1.1. Zhotovitel zahájí práce do 5 (pěti) pracovních dnů ode dne doručení výzvy k zahájení prací.

Předpokládané zahájení prací bud možné od června 2016.
4.1.2. Zhotovitel e za azuje ukončit eškeré práce nejpozději do 8 týdnů od

protokolárního předání staveniště.
4.2. Plnění předmětu mlouvy je zahájeno protokolárním předáním taveniště zhotoviteli a ukončeno bude v

ouladu čl. 10 této mlouvy.
4.3.0bjednatel e zavazuje předat zhotoviteli taveniště včetně v ech dokladů pro provedení díla nejpozději

v den zahájení tavby.
4.4. Je tliže zhoto itel provede dílo bez ad a nedodělků před Jednaným termínem dokončení, zavazuje e

objednatel toto dílo pře zít i v dří ěj ím nabídnutém termínu.
4.5. Dodržení doby plnění ze trany zhotovitele je závi lé od řádného a vča ného spolupůsobení objednatele

dohodnutém v této mlouvě. Po dobu prodlení objednatele po kytnutím polupůsobení není zhotovitel
prodlení e plněním zá azku, pokud pí ernně upozornil objednatele na nutnost po kytnutí

polupů obení v přiměřené době. Pokud je objednatel v prodlení plněním tohoto svého závazku, je
zhotovitel do doby Jednání dohody neb dal ího po tupu oprávněn přeru it práce na stavbě a požadovat
změnu mlou pří lu ných čá tech, zejména v termínu dokončení.

4.6. Lhůty plnění předmětu mlou y e řídí harmonogramem po tupu prací předloženým v nabídce
zhotovitele, který tvoří přílohu Č. 3 této mlouvy a je její nedílnou oučá tí. V tomto harmonogramu
mu í být uvedeny základní druh prací týdenní podrobností členění.

4.7. Harmonogram bude průb žně aktualiz ván podle kutečného termínu zahájení stavby v ouladu
podmínkami této Smlouvy. Případná aktualizace bude provedena zhotovitelem a vždy předem

projednána objednatelem, a to nejpozději do termínu zahájení prací.

5. Věci určené k provedení díla

5.1.0bjednatel e zavazuje předat zhoto iteli nejpozděj i při předání staveniště doklad prokazující povolení
tavby, ve keré potřebné doklady podl podmínek ouhla u provedením ohlášeného tavebního

záměru a projektové dokumentace o předep aných zkou kách podmiňujících převzetí díla
5.2.0bjednatel po uzavření této mlou předá zhoto iteli bez zbytečného odkladu doklady, uvedené v

článku 11.2 V eobecnv ch obchodních podmínek (dále jen "V Pil), které tvoří přílohu Č. 2 této Smlouvy
aj oujejínedílnou oučá tí.

5.3.0bjednatel má ke zhoto o ané ěci la tnické právo, přičemž zhoto itel ne e nebezpečí škod až do
okamžiku předání díla.

1 I

6. Cena za dílo

6.1.Cena za zhotovení předmětu mlouvy v roz ahu dle čI. 3 této rnlouvy činí:
Cena bez DPH 2 399 541,28 Kč,
vý e DPH (21 %) 503 903,67 Kč,
Cena včetně DPH 2903444,95 Kč.

6.2. Dohodnutá cena b z DPH je tanovena na základě nabídky zhotovitele ze zadá acího řízení a
zadávacích podmínek objednat le. abídkovv položkový rozpočet tavby (ocenění výkazu výměr) ze
zadá acího řízení (dále jen "nabídkový rozp čet tavby") tvoří přílohu Č. I této mlouvy a je její
nedílnou oučá tí.

6.3. Dohodnutá cena bez DPH je cenou maximální a je p vná po celou dobu realizace zakázky. Daň
z pfidane hodnoty (dále jen "DPH") bude účtována a uváděna pfi rak,",aci zdanitelného Pf l~.
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ouladu e zákonem Č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozděj ích předpi ů (dále jen
"zákon o DPH").

6.4. V dohodnuté ceně bez DPH j ou ob ažen také náklady na vybudování, provoz, údržbu
a likvidaci zařízení taveni tě a náklady prací a požadavků uvedených vod t. 3.3. a 3.4. této Smlouvy.

6.5. Dohodnutá cena bez DPH je cenou n jvý e přlpu tnou a může být změněna pouze v případech
a za podmínek uvedených v této mlouvě, zejména pak v případě:
a) dojde-Ii po podpi u mlouvya před termínem dokončení díla ke změnám sazeb DPH,
b) pokud e při realizaci díla vy kytne potřeba dodatečných tavebních prací nebo dodatečných
lužeb které pů odních zadávacích podmínká h nebo v době sjednání mlouvy nebyly známy a

nebyly předmětu mlouvy zahrnuty vůbec nebo v men ím kvantitativním roz ahu, jejich potřeba
vznikla v důsledku objekti ně nepředvídaných okolno tí, tyto dodatečné tavební práce nebo dodatečné
lužby j ou nezb tné pro pro edení původních tavebních prací nebo pro po kytnutí původních lužeb,

zhoto itel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto kutečnosti mají prokazatelný vliv na cenu díla,
oznámí zhotovitel jejich potřebu pí emně objednateli. mluvní trany začnou bez zbytečného odkladu
jednat o způsobu, jakým bude vzniklá potřeba dodatečných tavebních prací nebo dodatečných lužeb
realizo ána. K tomu budou po tupovat podle VOP.
Výše uvedené však neplatí v případě, kdy požadované tavební práce byly ob aženy v zadávací
dokumentaci, uchazeč i neověřil oulad ýkazu výměr, a pře tože s ohledem na vé odbornosti a
znalo tí mohl tyto práce před ídat tyto nezahrnul do vé nabídky. Povětrnostní vlivy nejsou důvodem
k navýšení cen .

6.6. Má-Ii z dli odů uvedených vod t. 6.5. dojít ke změně dohodnuté ceny díla musí být po tupováno podle
článku 5 a článku 13 VOP. Pro ocenění prací n bo dodávek nebo lužeb bude nejprve použita
jednotková cena uvedená v nabídkovém rozpočtu tavby. Pokud jednotková cena
v nabídko ém rozpo tu tavby uved na není bude k jejímu tanovení použita jednotková cena podle
y tému ceno é ou ta ÚR Praha, tj. podle Katalogů" "a "M" popi li a směrných cen stavebních a

montážních prací, a to na úrovni 80% v té době platných měrných jednotkových cen. Realizaci prací
nebo dodá ek nebo lužeb je možno prové t pouze v rozsahu písemně odsouhla eném oběma
mluvními tranami, krerv je uveden e tavebním deníku výkazem výměr nebo na změnovém li tě.

Je tliže zhotovitel provede n které z těchto prací bez pí emného ouhlasu objednatele, má objednatel
prá o odmítnout jejich úhradu' ve keré náklady pojené těmito změnami a doplňky ne e zhotovite!.

6.7. Pokud dojde k realizaci případů u edených vod t. 6.6. této mlouvy, musí být dohoda ohledně roz ahu
prací a jejich ceně uzavřena pí emně, a to amo tatným vze tupně čí lovaným dodatkem ke mlouvě,
v němž bude určen zejmé na předmět a roz ah prací ča plnění, předpokládaný dopad na termín celé
tavby a cena těchto prací.

7. Platební podmínky

7.1.0bjednatel e zavazuje zhotoviteli po kyto at mě íční platby, a to na základě zhotovitelem
předložených faktur. Objednatel požaduje vy tavení 2 vyhotovení faktur., každé platno tí originálu.

edílnou přílohou faktury bude objednatelem od ouhla ený oupi provedených prací. Zhotovitel se
zavazuje, že předloží objednateli vždy nejpozději 5 (pět) dní před vy tavením faktury oupi
provedených prací včetnějejich ocenění v počtu 2 (dvou) originálů, který bude ob ahovat zejména

• označení oupi provedených prací v období od - do,
• název, ídlo a I zhotovitele,
• údaj o zápi u v obchodním rej tříku včetně pi ové značky,
• náze, ídlo a I objednatel
• datum vy tavení,
• předmět a náze díla, čí 10 mlou y,
• oupi provedených prací uvedením jednotlivých položek a jednotkové ceny dle

nabídkového rozpočet ta by,
• cenu bez DPH čá ti díla odpovídající oupi u provedených prací,
• razítko a podpi oprávn né o oby.

Po od ouhlasení oupi u provedených prací a jeho potvrzení objednatelem vystaví zhotovitel fakturu -
daňový doklad jehož nedílnou oučá tí mu í být tento oupis provedených prací. Faktura - daňový
doklad u které nebude přiložen objednatelem od ouhla ený a potvrzený soupis provedených prací,
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bude objednatelem rácena.
7.2. edojde-li mezi oběma rnluvnírni tranami k dohodě při od ouhla ení množ tví nebo druhu

provedených prací a dodávek, je zhotovit I oprá něn fakturovat pouze ty práce, u kterých nedo 10 k
rozporu. Pokud bude faktura - daňový doklad zhotovitele ob ahovat i ty práce které nebyly
objednatelem od ouhla eny, je bjednatel oprávn n uhradit pouze tu čá t faktury - daňového dokladu,
s kterou ouhlasí. a zb 'vající čá t faktury - daňového dokladu nernůže zhotovitel uplatňovat žádné
majetkové sankce vyplývaj ící z peněžitého dluhu objednatele.

7.3. Podkladem pro po k tnutí jakýchkoliv plateb podle této rnlouvy je faktura kterou vyhotoví zhotovite\.
Faktura mu í ob ahovat zejména:

• označení Faktura,
• čí 10 dokladu,
• název, ídlo a I zhotovitele,
• údaj o zápi u v obchodním rej tříku vč. pi ové značky,
• náze, ídlo a I objednatele
• datum vy tavení, datum odeslání a datum platno ti,
• označení peněžního ú ta u a čí 10 účtu na který e má platit,
• předmět a náze díla, čí 10 mlouvy,
• soupi pro edených prací náležito trni dle od t. 7.1. této Smlouvy od ouhla ený

objednatelem,
• cenu b z DPH čá ti díla odpovídající oupi u provedených prací a dodávek,
• náležito ti daňového dokladu podle zákona o DPH
• soupi do ud po kytnutých plateb, které e vztahují k dílu
• čá tku k úhradě
• razítko a podpi oprávn né o oby.

V případě, že tavba je financována z dotace, mu í být na faktuře kromě všech výše uvedených
náležito tí též jednoznačně uveden název a čí 10 projektu a kon tatování o financování projektu z
dotačního titulu.

7.4. Pokud se na díle vy kytn u vícepráce které byly vzájemně od ouhla eny smluvními tranami, bude
sta ena amostatná faktura tím, že tato faktura mu í kromě v ech náležito tí u edených v od t. 7.4

této rnlouvy ob ahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce Jednány a od ouhla eny.
7.5. Pokud zhoto itel, kterv je plátcem DPH, pro ádí tavební nebo montážní práce vymezené v Kla ifikaci

produkce CZ- PA 41 až 43 vydané Če kým stati tickýrn úřadem (dále jen "Kla ifikace produkce CZ-
CPA") na majetku, který je byť jen čá tečně objednatelem používán k ekonomické činno ti, je nutné
aplikovat režim přene ené daňové povinno ti. Zhotovitel je povinen vy tavit daňový doklad - fakturu s
náležito trni dle §92a zákona o DPH včetně uvedení k du plnění podle Kla ifikace produkce CZ-CPA.

oučasn zhotovitel uvede na každém daňov '111 dokladu - faktuř text:
"Fakturo aná čá tka neob ahuje daň z přidané hodnoty. Předmět plnění podléhá režimu přenesené
daňové povinno ti podle §92a zákona č.235/2004 b. o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpi ů. Pro příjemce plnění vzniká povinno t daň přiznat a zaplatit. azba DPH
je 21 %."

7 .6. kutečno t, zda objekt, na kterém j ou zhot vitelern prováděny tavební nebo montážní práce, je
objednatelem používán k ekonomické činno ti je povinen objednatel oznámit zhotoviteli písemně před
zahájením tavebních prací.

7.7.Pokud objednatel neoznární kut čno t uvedenou vod t. 7.6 této mlouvy pak platí, že objekt, na
kterém j ou prováděn tavební a montážní práce, není obj dnatelern používán k ekonomické činno ti a
pro tuto dodávku nebude aplikován režim přen ené daňové povinno ti podle § 92a zákona o DPH.

7.8.0bjednatel e zavazuje zaplatit platby do 30 dnů od doručení faktury objednateli.
7.9. Objednatel může platbu odmítnout v případě, kdy platební doklad:

ob ahuje ne právně nebo neúplné údaje,
ob ahuje ch bné cenové údaje.

Objednatel mu í platební doklad vrátit bez zbytečného prodlení, nejpozději do data jeho splatno ti,
jinak je prodlení placením čá tky, která měla být fakturována správně. U opraveného dokladu běží
no á lhůta platno ti.

7.10.0bjednatel e za azuje, že vý e dohodnuté platební p dmínky dodrží a ve sjednaných termínech
poukáže platby na účet zhotovitele. V případě prodlení úhradou je zhotovitel do doby skutečného
zaplacení plateb oprávněn přeru it práce na tavbě a požadovat změnu mlouvy v pří lušných částech,
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zejména ča e pln ní. V případě přeru ení práce je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli veškeré
náklady a kody, které mu této ouvi 10 ti vznikly.

7.11. Objednatel nebude po kytovat záloh .
7.12.Zhoto iteli bud uhrazena dohodnutá cena nejvý e do čá tky odpovídající 90% dohodnuté ceny díla

bez DPH. Zbývající čá t ve Ý i 10% dohodnuté ceny bez DPH bude uvolněna objednatelem do 14 dnů
po vydání účinného kolaudačního ouhla u.

8. Způ ob provádění díla

8.1. Způ ob provádění díla e řídí u tanoveními § 2589 a ná 1. OZ, pokud není dohodnuto jinak. Zhotovitel
bude při plnění předmětu této mlouvy po rupo at odbornou znalo tí. Zavazuje e dodržovat

eobecně závazné předpi y, technické normy a podmínky této mlouvy. Zhotovitel se bude řídit
výchozími podklady objednavatele, zápi y a dohodami oprá něných pracovníků mluvních tran a
rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů tátní právy.

8.2. Zhotovitel povede ode dne převzetí taveni tě do okamžiku předání díla tavební deník. Podrobná
úprava ohledně tavebního d níku je uvedena v čI. 9 VOP, pokud dále není uvedeno jinak.

8.3. Mimo ta byvedoucího může provádět záznamy do tavebního deníku pracovník ykonávající autorský
dozor, orgán tátní kontroly popř. jiné tátní orgány a jiní k tomu zmocnění zástupci objednatele a
zhoto itele.

8.4. Technickv dozor tavebníka vykonává o oba pověřená zadavatelem. V jeho průběhu sleduje zejména,
zda práce j ou pro áděny v souladu e m louvou, projekto ou dokumentací a zadávacími podmínkami,
podle technických norem, jiných právních předpi li a rozhodnutí veřejnoprávních předpi ů tak, aby
jako t díla odpovídala p žadovanému tandardu. a nedo tatky zjištěné v průběhu prací objednatel
neprodleně upozorní zápi em do tavebního deníku. Zhotovitel je povinen v takovém případě povinen
po tupovat podle od t. 8.2 této mlouvy. V případě zj i tění vad díla tyto neprodleně odstranit či
dohodnout způ ob a termín odstranění.

8.5. Technický dozor tavebníka není oprávněn zasahovat do činno ti zhotovitele. Je však oprávněn dát
praco níkům zhotovitele příkaz přeru it práce pokud odpovědný zá tupce zhotovitele není do ažitelný
a je-Ii ohrožena bezpečno t prováděné tavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě.

8.6. Zhotovitel a objednatel e dohodli, že zhotovitel vyzve technický dozor stavebníka k prověření prací,
které budou v dal ím průběhu prací zakryty, a to zápi em do tavebního deníku nejméně 3 (tři) dny před
pro áděním těchto prací. Druh prací bude rovněž předem dohodnut ve tavebním deníku. evyzve-li
zhotovitel Technický dozor tavebníka ke kontrol takových prací bude povinen na žádo t Technického
dozoru tavebníka zakr té prác odkrýt na vlastní náklad. Pokud e objednatel nedo taví k prověření
prací. o kterých byl prokazatelně informován, zhotovitel je oprávněn předrnětné práce zakrýt. Bude-Ii
v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí a
zakrytí provést na náklad objednatele. Pokud e v ak zj i tí že práce nebyly řádně provedeny, nese
ve keré náklady tímto úkonem pojené zhotovitel. Provedení technické kontroly provádění díla
objednatelem nezpro ťuje zhotovitele zodpovědno ti za řádné a kvalitní provedení díla.

8.7. Zhotovitel e zavazuje, že k realizaci díla nepoužij materiály, které nemají požadovanou certifikaci či
jiný průvodní doklad prokazující kvalitu. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději před
zahájením montážních prací, objednateli nebo Technickému dozoru tavebníka certifikát či jiný
průvodní doklad prokazující kvalitu zabudovávaného výrobku, konstrukce či materiálu. Zhotovitel
ouhla í, ž v případě neja no tí o kvalitě ýrobku, kon trukce či materiálu má objednatel před jejich

zabudo áním právo vyžado at předložení pří lu ných vzorků průvodními doklady prokazujícími např.
výrobce, parametry, kvalitu atd. ouča ně e zhotovitel zavazuje, že v případě použití výrobku,
kon trukce či materiálu, které nej ou pecifikovány v projektové dokumentaci, vyzve před jejich
objednáním objednatel a vyžádá i jeho ouhla .

8.8.0bjednatel a technický dozor ta ebníka má právo prohlédnout (zkontrolovat), případně vyzkoušet
materiál (dílo či jeho čá t), aby e uji til že vyhovuje podmínkám uvedeným ve mlouvě. Tyto
prohlídky (kontroly) a zkou k budou prováděny u zhotovitele nebo jeho ubdodavatelů v místě dodání,
popř. v mí tě konečného plnění díla. Provádí-Ii e u zhotovitele nebo j ho ubdodavatelů pak se musí
zhotovitel o obám pověřeným objednatelern zaji tit pro tyto účely všechny potřebné technické
pro tředky a oučinno t, a to zdarma. Zhotovitel je povinen zdarma dodat vzorky materiálů vždy když
j ou objednatelem požadovány pro kontrolní měření. Pokud by jakékoliv prohlížené (kontrolované)
nebo zkou ené práce či materiály nevyhovovaly pecifikacím požadované kvality smí je objednatel
odmítnout prokázáním nevyhovujících vla tno tí a zhotovitel mu í bud' odmítnuté zboží nahradit

I
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nebo provést v echny úpravy (změny) nezbytné pro plnění pecifikovaných požadavků, a to na vla tní
náklad.

8.9. jednané termín e považují za plněné zápi em e tavebním deníku který potvrdí objednatel.
8.10. Zhoto itel pr bírá plném rozsahu odpo ědno t za vla tní řízení po tupu prací a dodržování

předpi ů bezpečno ti práce a ochran zdraví při práci a za pořádek na pracovišti. Odpo ídá za
provádění díla ve yžadované kvalitě a ve tanovených termínech.

8.11. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpo ědno t za plnění pří lu ných u tanovení zákonů, vyhlášek
a norem o požární ochraně.

8.12. K dodržení u tano ení této mlou e zhoto itel zavazuje k provádění prací pouze odborně
způsobilými a pro kolenými pracovníky.

8.13. Zhotovitel je povinen e keré subdodavat I podílející se na realizaci tavby seznámit se všemi
podmínkami provádění díla plynoucími ze zadávacích podkladů a této mlouvy. Zhotovitel ne e
veškerou zodpov dnost za činno t, dodávky a práce vých ubdodavatelů. Přene ení jakýchkoli závazků
plynoucích z této Smlouvy na ubdodavatelej n přípu tné aje vůči objednateli právně neúčinné.

8.14. V případě, že v průběhu prací dojde ke zj ištění případně možných archeologických nálezů, je
zhotovitel povinen přerušit práce a informovat o těchto kutečnostech objednatele a oprávněné orgány
státní správy. Pokud tak neučiní ne e zhotovitel ve keré dů ledky z toho plynoucí. Objednatel je
povinen rozhodnout o dal ím po tupu.

8.15. Zhotovitel zaji tí provádění díla předev ím vými zaměstnanci. Provedení jednotlivých prací
či dodávek je zhoto itel oprávněn zaji tit třetí o obou jakožto vým ubdodavatelem pouze
v intencích eznamu ubdoda atelů Č. ěcného rozsahu plnění zaj i ťovaného jej ich pro třednictvím,
předloženého rámci nabídky na eřejnou zakázku; předložený eznam je nedílnou součá tí a přílohou
Č. 4 této mlou y. V případě změn ubd da atele v průběhu provádění díla mu í být tato změna
předem od ouhla ena technickým dozorem ta ebníka. Zhotovitel je tomto případě povinen do 10 dnů
od nastalé kutečno ti předložit aktualizo aný eznam ubdodavatelů vč. věcného roz ahu plnění
zajišťovaného jejich pro třednictvím. Ve keré dborné práce mu í vykonávat pouze osoby mající k nim
pří lu ná oprávnění a k alifikaci.

9. taveniště

9.1. Staveni tě je pro tor určený k proved ní díla a k zařízení taveni tě. Objednatel e zavazuje předat
zhotoviteli taveni tě pro té práv třetích o ob v termínu uvedeném v bodě 4.1.1 této Smlouvy.

9.2. O předání taveniště bude ep án zápi , který potvrdí zá tupci smluvních stran. V zápise se uvedou
vzájemné vztahy pro plnění předmětu veřejné zakázky bez překážek jak na traně zhotovitele tak
objednatele.

9.3. Zhotovitel i ám po dohodě objednatelem zaji tí: :
- napojovací mí ta pro zabezpečení tavby v nezbytném rozsahu (tj. přívod el. energie,

vody, kanal izace),
ploch pro zařízení ta eni tě včetně ploch mezi deponijních kládek,

Objednatel tanoví:
podmínk příjezdu ke taveni ti.

9.4. Zařízení taveni tě i celé zabezpečuj zhoro itel. áklady na ybudování úpravy távajících zařízení
pro účel zařízení ta eni tě a lik idaci zařízení taveniště jsou oučástí mluvní ceny. Materiál zbylý
po demontáži zařízení taveni tě je majetkem zhoto itele.

9.5. Zhoto itel je po inen udržovat na převzatém taveni ti pořádek a či totu. Od traní na vlastní náklady
odpad kt ré j ou vý ledkem jeho činno ti.

9.6. Zhotovitel zlikviduje vla tní zařízení taveni tě a předá vyklizené taveniště objednateli do 3 (tří) dnů
po předání dfla. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel ponechat na staveništi jen zařízení
a materiál potřebný k od tranění případných ad a n dodělků zji těných při přejímacím řízení. Po jejich
od tranění je povinen neprodleně staveni tě protokolárně předat objednateli ve stavu prostém
jakýchkoliv překážek.

9.7. Zhotovitel zodpovídá za bezpečno t a ochranu zdraví při práci (dále jen "BOZP") vla tních pracovníků.

10. Předání a převzetí díla
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10.1. K předání a převzetí díla vyzve zhotovitel pí emně zápi em ve stavebním deníku objednatele
5 (pět) pracovních dnů před t rmínem zahájení přejímacího řízení. K termínu zahájení přejímky
předloží zhotovitel pí emné doklady dle od t. 10.2 této mlouvy. Zhotovitel a objednatel e zavazují
sep at o předání a převzetí předmětu díla zápi který musí obsahovat alespoň:

- popi předávaného díla,
- zhodnoc ní kvality předávaného díla,

oupi ad a nedodělků pokud je předávané dílo vykazuje,
- způ ob od tranění případných vad a nedodělků,
- lhůta k od tranění případných vad a nedodělků,
- výsledek přejímacího řízení,
- podpi y zá tupců obou mluvních tran kteří předání a převzetí díla provedli.

Zhotovitel a objednatel e zavazují ep at zápi o předání a převzetí předmětu díla i v případě
dřívěj ího dokončení díla.

10.2. Při přejímacím řízení předá zhotovitel objednateli nezbytné doklady zejména:
- doklad dle podmínek tavebního povolení a projektovou dokumentaci o

předep aných zkou kách podmiňující převzetí, díla
- čtyři ti těná vyhotovení projektové dokumentace kutečného provedení stavby e

zakre lením ve kerých změn podle kutečného tavu provedených prací a jednu
digitální erzi na dohodnutém datovém no iči ve verzi PDF a Dwg,

- geodetické zaměření díla pokud bude nutné
- pí emná tanovi ka právců a pro ozovatelů ítí dotčených tavbou včetně jejich

vyjádření před zakrytím ítí,
- fotodokum ntaci o průběhu tavebních prací na elektronickém no iči,
- provozní předpi y k obsluzejednotli ých čá tí díla,
- ate ty prohlá ení o hod ,
- doklady jako ti na materiály, používané v průběhu stavby a zabudované do stavby,
- doklad v dané v ouladu e zákonem Č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na

výrobky ve znění pozd j ích předpi li,
- zápi y a o vědčení o proved ných zkou kách a kvalitě použitých materiálů,

kon trukcí zakrytých v průběhu tavby,
- stavební deník,

oubor zápi ů o dílčích přejímkách pokud byly u kutečněny.
10.3. Vadou e rozumí odch Ika v kvalitě, rozsahu a parametrech díla, tanovených projektovou

dokumentací, technickými normami a obvyklými zvyklo tmi ve tavebnictví.
10.4. edodělkem e rozuměj í nedokončené práce oproti projektové dokumentaci.
10.5. Objednatel je povinen i po převzetí stavby umožnit zhotoviteli pří tup na tavbu z důvodů odstranění

případných vad a nedodělků které budou uvedeny zápise o předání a převzetí předmětu díla.

11. Záruční doba - zodpovědno t za vady

11.1. Odpovědno t za vady díla e řídí touto mlouvou a příslu nými u tanoveními OZ.
11.2. Zhoto itel ručí za úplné a k alitní pro edení předmětu díla podle této mlouvy, platných právních

předpi Ů, Č dalších norem, TP, TKP a požadovaných tandardů.
11.3. a zhotovené dílo zhoto itel po k tuje záruku na jako t v délce 60 měsíců. Záruční doba počíná

běžet dnem předání a převzetí díla bez ad a nedodělků.
11.4. Zhotovitel ne ne e záruky za vady materiálů a zařízení dodaných objednatelem a neodpovídá za vady

vzniklé objednateli nedodržením pokynů předaných návodech pro provoz a údržbu zařízení.
11.5. Zhoto itel je po inen během záruční lhůty, na vou odpovědno t a náklady, další zj i těné vady

neprodleně a bezplatně o tranit v dohodnuté dob, a to na základě oznámení vad provedeného
objednatelem pí emnou formou nejpozději do 5 (pěti) dnů po jejich zji tění. Zhotovitel je povinen e
k reklamaci vyjádřit do 3 (tří) pracovních dnů po jejím obdržení a dohodnout způsob a termín na její
od tranění. Záruční doba pro reklamo an u čá t e prodlužuje o dobu od oznámení reklamace
objednatelem zhotoviteli do podep ání zápi u o předání a převzetí reklamované části po od tranění vad.

11.6. Odstraněn! vad v záruční době potvrdí vzápise objednate! zhotovite!i, popř. uvede dŮVOi
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tento zápi odmítá podep at. K předání a převzetí reklamované čá ti je povinen e objednatel do tavit,
pokud k tomu byl zhotovitelem pí emně yzván n jrnéně 3 (tři) dny předem.

11.7. Jestliže se ukáže, že vada materiálu zabudovaného do předmětu díla je neodstranitelná, zavazuje se
zhotovitel dodat do 5 (pěti) dní od zji tění této kutečno ti náhradní předmět plnění. Za vadu
neodstranitelnou e považuje i taková která e y kytla zno u po opravě.

11.8. Objednatel e zavazuje že případnou reklamaci vady díla uplatní nejpozději do 5 (pěti) dnů po jejím
zj i tění pí emnou formou do ídla zhotovitele p dle čI. I této mlouvy.

11.9. Pro odpovědnost za vady díla platí u tanovení § 261 S OZ. Veškeré činno ti souvisej ící s projednáním
reklamace včetně podpi u dohod o vyřízení reklamace, zajišťují zástupci zhotovitele uvedení v čI. 1
této mlouvy.

12. mluvní pokuty

12.1. Smluvní strany e dohodly že mohou být uplatněny oprávněnou tranou z titulu neplnění níže
uvedených závazků z této mlouvy, tyto smluvní pokuty:

12.2. mluvní pokuta za prodlení zhotovitele e plněním Jednaného termínu předání a převzetí díla ve
Ý i 20.000,- Kč (d acetti íe korun če kých) za každý i započatý den prodlení až do data podep ání

protokolu o předání a převzetí.
12.2.1. mluvní pokuta za prodlení zhotovitele od traněním vad a nedodělků ve výši

5.000,- Kč (Pětti íc korun če kých) za každou vadu a každý den prodlení oproti lhůtě pro jej í
od tranění uvedené v protokolu o předání a převzetí díla až do dne, kdy vady
a nedodělky budou od traněny.

12.2.2. mlu ní p kuta za prodl ní zhotovitele od traněním vad zji těných a uplatněných
v rámci záruk ve 'i 5.000,- Kč (P tti íc korun če kých) za každou vadu a každý den
prodlení oproti dohodnuté lhůt k od tranění u edené dohodě o od tranění vad až do dne,
kdy vady a nedodělky budou od traněny.

12.2.3. mluvní pokuta za prodlení objednatele e zaplacením dohodnutých plateb ve
Jednané lhůtě platnosti ve vý i 0,02 % z dlužné čá tky za každý i započatý den prodlení.

12.2.4. rnluvní pokutu za prodlení zhotovitele nedodržení termínu vyklizení staveniště
dle čI. 9.6 této mlouv ve Ý i 10.000,- Kč (de etti íc korun če kých) za každý i započatý den
prodlení.

12.2.5. mluvní pokuta za nedodržení povinno ti chválení změny ubdodavatele dle čI.
8.15 této mlouv ve vý i 5.000,- Kč (pětti íc korun če kých) za každý jednotlivý zj ištěný
případ.

12.2.6. rnlu ní pokuta za nedodržení pravidel bezpečno ti práce na pracovišti na které bude
opako aně zhotovitel upozorněn koordinátorem BOZP ve výši 5.000,- Kč (pětti íc korun
če k' ch) za každý jednotlivý zji těnv případ.

12.3. mluvní trany e dohodl, že v případě zniku škody způ obené poru ením povinnosti ze závazku,
na nížje dohodnuta mluvní pokuta hradí pouze koda pře ahující smluvní pokutu.

13. Od toupení od mlouvy

13.1. Je tliže zhotovitel nebude pro ádět práci ouladu se mlouvou nebo bude zanedbávat plnění vých
zá azků tak závažným způ obern, že to ovli ní provád ní prací, může objednatel prostřednictvím
oznámení požadovat na zhotoviteli od tranění takového neplnění nebo zanedbání.
Je tliže zhoto itel nebud plnit v přiměřené době od oznámení objednatele, může objednatel po 20
(dvaceti) dnech od za lání oznámení od této mlouvy od toupit. Po takovémto ukončení mu í
objednatel polu e zhotovitelern co možná nejdří e ověřit hodnotu provedených prací a všech dlužných
čá tek k termínu od toupení a tento dlužný závazek i vzájemně potvrdit.

13.2. Zhotovitel může od mlouvyod loupit v případě, že
objednatel opornen vykonat vou povinno t a tím způ obí zhotovitelovu
ne chopno t prové t mluvený výkon. Od toupení je přípu tné teprve tehdy, když
zhoto itel pí emn navrhl obj dnateli přiměřenou lhůtu ke plnění závazku a ta
neú p n upi nula,

I
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- objednatel platnou platbu nepro ede nebo e jinak do tane do prodlení úhradou
oproti dohodnutým platebním podmínkám. Od toupení je přípustné teprve tehdy,
když obj dnatel neuhradil Jednanou platbu ani po uplynutí lhůty I (jednoho) měsíce
od platno ti Jednané platby, pokud nebude dohodnuto jinak.

13.3. V případě, že Objednatel ne yzve pí emně Zhotovitele k předání taveniště ve lhůtě 12 mě íců od
podep ání Smlou y, má kterákoli mluvní strana prá o od toupit od mlouvy. Od toupení od mlouvy
v takovém případě nepodléhá žádným ankcím a nevykazuje žádné nároky ani závazky vůči druhé
traně.

13.4. ' činky od toupení na távají dnem doručení pí emného projevu vůle od mlouvy od toupit druhé
traně. V pochybnostech e má za to, ž oznámení bylo doručeno třetím dnem ode dne jeho ode lání na

po lední známou adre u.
13.5. Objednatel i vyhrazuje právo kd kolivod toupit od mlouvy bez sankcí, v případě, že mu nebudou

po kytnuty při líbené dotační pro tředky. V takovém případě zaplatí objednatel zhotoviteli prokazatelně
provedené práce na základě zhotovitelem předloženého a objednatelem od ouhlaseného oupisu prací.

14. Jiná ujednání

14.1. mlu ní trany e dohodly, že e my lu u t. § 2002 od t. 1 OZ pokládají poru ení smluvních
povinno ti uvedených v ná ledujících čá t ch ml uvy za poru ení podstatné:

- prodlení objednat le po inno tí dle odst. 4.3 a od t. 5.1 této Smlouvy,
- prodlení zhotovitele povinno tí dle od t. 4.1 této mlouvy.

14.2. Každá ze mluvních tran ovlivn ná vy í mocí mu í bez zpoždění a ne později než 5 (pět) dnů od
vý kytu vy í moci oznámit druhé traně pů obení a charakteri tiku vyšší moci. Je tliže z důvodu vy ší
moci bude zhotovitel zpozděn v plnění vých závazků dle této mlouvy bude mít právo na takové
prodloužení termínu které b mělo být za v ech okolno tí čestné a přim řené. Pokud by působení vyšší
moci trvalo ne více než 30 dnů nebudou zhotoviteli ani objednateli hrazeny žádné dodatečné náklady.
V opačném případě budou tyto vii y promítnuty dodatkem do mluvních ujednání.

14.3. Je tliže bude zhoto it li v dů ledku vy í moci definitivn zabráněno plnit tuto Smlouvu nebo její
čá t, budou objednat I a zhotovitel oprá něni na základě vzájemného pí emného oznámení ukončit

mlouvu nebo tu její část jejíž realizaci je zhotoviteli konečnou platností zabráněno. V případě
ukon ení vý e u edeným způ obem mu í objednatel zaplatit zhotoviteli poměrnou část odměny za
provedené práce a za položky yrobené před datem ukončení.

14.4. Ve keré kutečno ti obchodní výrobní a technické ouvi ející prováděním díla podle této Smlouvy
j ou předmětem obchodního tajem tví a j ou chráněny podle ust. § 2985 OZ, pokud není v této mlouvě
nebo obecně závazných právních předpi ech uvedeno jinak. mluvní trany j ou povinny zachovávat
mlčenlivo t o v ech těchto kutečn tech, o nichž ev ouvi 10 ti prováděním díla podle této Smlouvy
dozvěděly, a to i poté kdy pro ád ní díla bylo konč no pokud e nedohodnou jinak. mluvní strany
j ou rovněž povinny dbát o nepo kození dobrého obchodního jména druhé strany. Porušení těchto
po inno tí zakládá i zá azek k náhradě kody. O tatní u tanovení OZ o nekalé outěži tímto ujednáním
nej ou dotčena.

14.5. Odpovědno t za kodu e řídí obecně závaznými právními předpisy. Hradí se škoda skutečná
i uši' zi k, a to uvedením v přede lý tav neb penězích přičemž právo volby má trana po kozená.

14.6. Zhoto itel bude odpo ědný za kodu kterou způ obí objednateli, vzniklou v souvi 10 ti plněním
mlouvy zhotovitelem a jeho ubdodavateli.

14.7. Ve my lu § 2 e) zákona č. 320/2001 b. o finanční kontrole, berou smluvní strany na vědomí, že
kdykoli po dobu 10 (de eti) let ode dne předání a převzetí díla jsou povinny spolupů obit při finanční
kontrole, a zároveň j ou po inny po kytnout kontrolním orgánům dokumenty, vztahující se k předmětu
Smlou y a umožnit nahl ědnutí do účetnictví nebo daňové evidence ním ouvi ející.

14.8. Zhotovitel e zavazuje po kytnout na žádo t Úřadu pro ho podář kou outěž nebo zástupců
rop ké komi e předložit ve keré doklad týkaj ící e této zakázky dle této mlouvy, a to v době 10 let

po termínu předání a převzetí díla objednatelem.
14.9. Zhotovitel b re na vědomí, ž v případě, kdy je dílo financováno z grantových či dotačních titulů a v

důsledku poru ení smluvních po inno tí na jeho traně b do 10 k tomu, že by objednatel byl povinen
tyto pro tředky vrátit po kytovateli a k vrácení by do 10 v přímé souvislosti poru ením jeho mluvní
povinno ti,je povinen nahradit objednateli kodu, která by mu prokazatelně vznikla.

14.10. Zhotovitel e zavazuje, že plnění dilčích čá tí veřejné zakázky případnými ubdodavateli V7
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zakázky bude v souladu jím předloženými informacemi o ubdodavatelích v jeho nabídce. V případě
zm ny ubdodavatele je dodavatel povinen oznámit zadavateli tuto kutečno t před zahájením plnění

eřejné zakázky novým ubdoda atelem přičemž pro zahájení plnění čá ti veřejné zakázky novým
ubdodavatelem mu í být eřejným zadavatelem zhotoviteli udělen pí emný souhla .

14.11. Dále je Zhotovitel povinen Objednateli předl žit do 30 dnů od plnění mlouvy seznam
ubdoda atelů s procentuálním vyjádřením plnění ubdodavatele na předmětné zakázce.

14.12. Zhotovitel e zavazuje nejpozději den podpi u této rnlouvy předložit objednateli kopii poj i tné
mlouvy minimálním limitem plnění z případné kodní událo ti v plné vý i nabídkové ceny zakázky.

14.13. Zhotovitel bere na vědomí že případě, kd je dílo financováno z grantových či dotačních titulů a v
dů ledku poru ení mluvních povinno tí na jeho traně by došlo k tomu, že by objednatel byl povinen
tyto pro tředky vrátit po kytovateli a k vrácení by do 10 v přímé souvi 10 ti sporu ením jeho smluvní
povinno ti je po inen nahradit objednateli kodu, která by mu prokazatelně vznikla.

14.14. Pokud budou dotčeny ousední pozemky, které nej ou ve vla tnictví obce, je nutné předložení
protokolů o pře zetí a zp tném předání pozemků la rníkům.

15. Závěrečná ustanovení

15.1. Pokud není tanoveno jinak, řídí e tato mlouva i vztahy podle ní vzniklé OZ. V případě vzniku
poru e mluvní tran zavazují je ře it dohodou rámci zá ady "dobré vůle". edohodnou-li se
mluvní tran na mírném vyře ení poru, rozhodne na návrh jedné z nich oud k rozhodování věcně a

mí tně pří lu ný dle u tanovení zákona č. 99/1963 b., občan ký oudní řád ve znění pozděj ích
předpi ů. trany mohou na základě zvlá tního pí emného ujednání dohodnout případné vyře ení sporů
v rozhodčím řizení.

15.2. Věci touto mlou ou neupravené se řídí V eobecnými obchodními podmínkami které tvoří přílohu
č. 2 této m louvy.

15.3. Pokud mlouva ob ahuje odli ná u tanovení od V eobecných obchodních podmínek, platí
u tano ení mlou y.

15.4. Tato Smlouva může být měn na a doplňována pouze písemnými vze tupně číslovanými dodatky ke
rnlouvě po řádném potvrzení a podep ání zá tupců obou smluvních stran.

15.5. mluvní tran ouhla í e zveřejněním mlouvy včetně příloh na profilu zadavatele Obce Dlouhá
Loučka v ouladu se zákonem č. 137/2006 b., o eřejných zakázkách.

15.6. mlouva je vypracována e čtyřech t jnopi ech platno tí originálu, z nichž objednatel obdrží dvě
podep aná vyhotovení a zhotovitel obdrží dvě podep aná vyhotovení.

15.7. edílnou oučá tí této mlouvy j ou níže uvedené přílohy:

Příloha č. I - abídko Ý položko Ý rozpočet tavby (viz od t. 6.2.).
Příloha č. 2 - V eobecné obchodní podmínky ( iz Příloha č. 4.2 zadávací dokumentace)
Příloha č. 3 - Harmonogram ta by ( iz od t. 4.6.)
Příloha č. 4 - eznam ubdoda atelů

V Dlouhé Loučce dne ~~:~:/~'!t
Objednatel:

, .c. 2rrp
V Bruntale dne .
Zhoto itel:

Ing. Marek Něrnec
jednatel

/ .~.•.
KARETA

KARETA $.r.o., pobočka Olomouc
U mlstnl drány 939/5, 779 00 Olomouc

tet.:+"IlO 585 412108
Iť!: 62360 213, CIC: CZ62360213

I
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Výkaz výměr

Zakázka: 67/2013 Cyklostezka C1 a C2 - aktualizace C1 (2016)

Objednatel: Obec Dlouhá Loučka rc: 00298794

1. Máje 116 Dle:

783 86 Dlouhá Loučka

Zhotovitel: KARETA s.r.o. tc: 623 60 213

Krnovská 51 Dle: CZ62360213

r 792 01 Bruntál

Rozpis ceny Celkem

HSV 645929,85

PSV 2381,40

MON 0,00

Vedlejší náklady 87845,14

Ostatní náklady 0,00

Celkem 736156,39

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 736 156,39 CZK

Základní DPH 21 % 154 592,84 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 890749,23 CZK

v Bruntále dne 2 ,( Zc/b

()L/ PÚť~
/ Za zhotovitele Za objednatele

-: -tf:--.-
p .:t.

KARETA
KARETAs.r.o., pobočka Olomouc

U ITÚsblí drá~,v 939/5. 779 00 Olomouc
tel.: +4LO 585 412 108

le: 623 60 213, OK: CZ62360213

Zoracováno programem RTS Stavitel +, © RTS, a.s. Stránka 1 z 2



Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem

1 Zemní práce HSV 51 507,84

3 Svíslé a kompletní konstrukce HSV 30019,22

4 Vodorovné konstrukce HSV 93826,57

5 Komunikace HSV 464477,95

8 Trubní vedení HSV 1 054,63

91 Doplňujicí práce na komunikaci HSV 4743,64

99 Staveništni přesun hmot HSV 300,00

767 Konstrukce zámečnické PSV 2381,40

VN Vedlejší náklady VN 87845,14

Cena celkem 736156,39

Stránka 2 z 2Zpracováno programem RTS Stavitel +. © RTS. a.5.
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Výkaz výměr

67/2013 Cyklostezka C1 a C2

Název položky MJ množství cena / MJ

~S001 - C1

CelkemP.Č. Číslo položky

18501,20
Díl: 1

1 121100002RAA

2 122100010RAC

3 199000005ROO

4 181101102ROO

5182201101ROO

6 180400011 RAO

7 182001111 ROO

8 180400010RAO

Díl: 3

Zemní práce
Sejmuti ornice a uloženi na deponii, zpětný přesun,
rozprostření v tl, 20 cm
předpoklad 20 cm 230

Odkopávky nezapažené v hornině 1-4, naloženi, odvoz 10
km, uloženi
výkop po zemní pláň C1 47

Poplatek za skládku zeminy 1- 4

předpoklad 47*1750/1000

Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním

pláň pod plochou umožňujlcl pojezd vozidly 1,5'73

plM pod cyklostezkou 1,5'663

Svahovánlnásypů

úprava na terén 27+40+2

Založeni trávníku lučnlho ve svahu s dodánlm osiva

zatravněni svahování po urovnání na okolnl terén
27+40+2

Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině

plocha pro zatravnění 27+121+25+2+77+15

Založeni trávníku lučnlho v rovině s dodánlm osiva

plocha pro zatravněni 27+121+25+2+77+15

Svislé a kompletní konstrukce

m3 230,00000

230,00000

m3 47,00000

47,00000

t 82,25000

82,25000

m2 1 104,00000

109.50000

994,50000

m2 69,00000

69,00000

m2 69,00000

69,00000

m2 267,00000

267.00000

m2 267,00000

267.00000

80,44

75,14

105,84

9,42

17,24

15,88

14,40

15,88

51 507,84

3531,58

8705,34

10399,68

1 189,56

1095,72

3844,80

4239,96

30019,22
9348171211ROO

10348942112ROO

011: 4

Osazeni oC.zábradll na zdech a valech do 100 kg/m

TP39 2'2,5

TPn 2'3,0

Zábradlí ocel. s osazen lm do bet.bloku,ze 3 trubek

TP39' 2'2,5

TP12 2'3.0

Vodorovné konstrukce

m

m

11,00000

5,00000

6,00000

11,00000

5,00000

6.00000

612,27

2116,75

6734,97

23284,25

93826,57
11 463212121ROO

Díl: 5

Rovnanina z lom.kamene s vyplněn lm těž. kamenivem

úprava břehu VT Oslava.: 94'0,5

Komunikace

m3 47,00000

47,00000

1 996,31 93826,57

464477,95
12561461115ROO

13564851112ROO

14 564851111ROO

15 564861114ROO

16 573111114ROO

17 565141111ROO

18 573211111 ROO

19577131211ROO

20 579300016ROO

Podklad ze zeminy stab.vápnem, Road Mix, tI. 20 cm m2

při nevyhovujlcl ůnosnosti zemnl pláně dle lG posudku

ůprava podloži 1.5'73+1,5'663

Podklad ze štěrkodrti po zhutněni tloušťky 16 cm, frakce O m2
63
1 podkladní vrstva pod plochou umožňujlcí pojezd
vozidly 1,5'73
Podklad ze štěrkodrti po zhutněni tloušťky 15 cm, frakce O m2
63
2 podkladní vrstva pod plochou umožr'\ujíci pojezd
vozidly 1 4'73

Podklad ze štěrkodrti po zhutněni tloušťky 23 cm, frakce O m2
63
podkldni vrstva pro cyklostezku 1,5'663

Postrik živičný infiltr.+ posyp,z asfaltu 2 kg/m2 m2

na vrstvu ŠD 1,1*73+1 1'663

Podklad z obal kam.ACP 16+, tl. 6 cm m2

ložní vrstva krytu cyklostezky C1.. 1,1'73+1 1'663

Postlik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 m2

na vrstvu ACP 16+ 73+663

Beton asfalt. ACO 11, tl. 4 cm m2

obrusná vrstva krytu cyklostezky C1 73+663

Kryt komunikací z asfalt.recyklátu po zhut. 10 cm m2

krajnice 52+52

1 104,00000

1 104,00000

109,50000

109,50000

102,20000

102,20000

994,50000

994,50000

809,60000

809,60000

809,60000

809,60000

736,00000

736,00000

736,00000

736,00000

104,00000

10400000

38,10

85,35

80,01

122,69

15,88

171,82

13,40

147,29

52,92

42062,40

9345,83

8177,02

122015,21

12856,45

139105,47

9862,40

108405,44

5503,68



21 591050010R8A Komunikace z dlažby zámkové, podklad beton prostý, m2 15,00000 476,27 7144,Q5

I
dlažba prirodnl tloušťka 8 cm
úprava stávajlclch zpevnených ploch - předlážděn]: : 15 15,00000

Díl: 8 Trubní vedení 1 054,63
22 899231111 ROO Výšková úprava vstupu do 20 cm kus 1,00000 1054,63 1 054,63

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 4743,64
23 914001111 ROO Osaz sloupku, montáž svislých dopr.značek kus 2,00000 1 707,16 3414,32

24 40445220 Značka dopr.zákazové 81-834 500 mm, pozink.tr1 kus 2,00000 664,66 1 329,32

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 300,00
25 998225111ROO Přesun hmot, pozemnl komunikace, kryt živičný soubor 1,00000 300,00 300,00

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 2381,40
26 767900040RAO Demontáž oploceni z pletiva m 30,00000 79,38 2381,40

Díl: VN Vedlejší náklady 87845,14
27 004111010R Průzkumné práce, laboratornl zkoušky, zk. únosnosti, lG Soubor 1,00000 15875,63 15875,63

posudek a návrh sanace podloži
28 005111021R Vytyčeni inženýrských sltl Soubor 1,00000 10583,75 10583,75

29 005111020R Vytyčeni stavby Soubor 1,00000 10583,75 10583,75

30 005121010R Vybudování zařízen! staveniště Soubor 1,00000 10583,75 10583,75

31 005121030R Odstraněni zařlzenl staveniště Soubor 1,00000 3175,13 3175,13

32 005241020R Geodetické zaměření skutečného provedeni Soubor 1,00000 26459,38 26459,38

33 005241010R Dokumentace skutečného provedeni Soubor 1,00000 10583,75 10583,75

26 736156,391

33



I
Výkaz výměr

akázka: 67/2013 Cyklostezka C1 a C2 - aktualizace C2 (2016)

Objednatel: Obec Dlouhá Loučka tč: 00298794

} 1. Máje 116 DIG:, 783 86 Dlouhá Loučka

Zhotovitel: KARET A s.r.o. tc: 623 60 213

Krnovská 51 DIG: CZ62360213

j 792 01 Bruntál

Rozpis ceny Celkem

HSV 1 580831,62

PSV 0,00

MON 0,00

Vedlejší náklady 82553,27

Ostatní náklady 0,00

Celkem 1 663384,89

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 1 663 384,89 CZK

Základní DPH 21 % 349310,83 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 2012695,72 CZK

v Bruntále dne ťe:~~.Z;p.:.
p~{/

/ Za zhotovitele Za objednatele

/
C

lÁ L01..JéKA
Olom uc t41

~.
URETA

~. kARETA s.r.o., P<>bočka Oomouc
U mlstnf dráhy 939/5. 779 00 Olomouc

te.:+4.l0 58S 412108
~ 623 60 213, Ok.: CZ62360213

Zpracováno programem RTS Stavitel +, © RTS, a.s. Stránka 1 z 2



ikapitulace dílů

JČí510 Název Typ dílu Celkem

Zemní práce HSV 316731,82

I Komunikace HSV 1259056,16

~1 Doplňující práce na komunikaci HSV 4743,64

99 Staveništní přesun hmot HSV 300,00

VN Vedlejší náklady VN 82553,27

Cena celkem 1 663384,89
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Výkaz výměr

US002-C2

P.Č. Číslo položky

67/2013 Cyklostezka C1 a C2

Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
011: 1

1 121100002RAA

2 122100010RAC

3 199000005ROO

4 181101102ROO

5182201101ROO

6 180400011 RAO

7182001111ROO

8 180400010RAO

9122100010RAC

10 162702199ROO

Díl. 5

m3 222,40000
Zemní práce
Sejmuti ornice a uloženi na deponii, zpětný přesun.
rozprostreni v ti. 20 cm
předpoklad 20 cm (967+73+72)'0,2

Odkopávky nezapažené v hornině 1-4, naloženi, odvoz 10
km, uloženi
výkop po zemnl pláll C2 (967+73+72)*0,15+391*0,4

222,40000

m3 323,20000

Založenltrávnlku lučniho v rovině s dodáním osiva

plocha pro zatravněni 290

Odkopávky nezapažené v hornině 1-4, naloženi, odvoz 10 m3
km, uloženi
pf! nevyhovujlcl únosnosti zemnl pláně dle lG posudku, po dohodě s investorem

výměna podloži 0.3 m podél VT 15*967"0.3 1 1 435,150001
Poplatek za skládku zeminy m3 761,51250

pfi nevyhovujlcl únosnosti zemnl pláně dle lG posudku, po dohodě s investorem

výměna podloži 0,3 m podél VT 435,15"1750/1000 761,51250

Komunikace

Poplatek za skládku zeminy 1- 4 t

předpoklad 323,2*1750/1000

Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněnlm, vč. m2
úpravy stávajlcl realizované podkladnl vrstvy
pláll pod plochou umožňujlcl pojezd vozidly 1 5"391

pláll pod cyklostezkou : 1.5'(235+967)

Svahovánl násypů m2

úprava na terén 3+13+33+61+9+9+2+11+10+2+2+8+7

Založenltrávnlku lučniho ve svahu s dodánlm osiva

zatravněni svahovánl po urovnáni na okolnlterén. 170

Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině

plocha pro zatravněni 39+78+6+98+3+2+36+5+23

m2

m2

m2

323,20000

565,60000

565,60000

2389,50000

586,50000

1803.00000

170,00000

170,00000

170,00000

170,00000

290,00000

29000000

290,00000

290,00000

435,15000

80,44

75,14

105,84

9,42

17,24

15,88

14,40

15,88

75,14

316731,82
17 889,86

24285,25

59863,10

22509,09

2930,80

2699,60

4176,00

4605,20

32697,17

190,511 145075,75

1259056,16
11 568111111ROO

12 67352020R

13 564761111 ROO

14561461115ROO

15564851112ROO

16 564851111 ROO

17 564861114ROO

18 573111114ROO

Zflzenl vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š. do 3 m m2 1 450,50000

při nevyhovujícl únosnosti zemnl pláně dle lG posudku, po dohodě s investorem

výměna podloži 0,3 m podél VT 1 5*967 1 1 1 450,500001
Geotextilie silničnl PK-Tex PP 15 100 g/m2 m2 1 450,50000

pfi nevyhovujlcl únosnosti zemnl pláně dle lG posudku, po dohodě s Investorem

výměna podložl 0,3 m podél VT 1,5'967 1 1 1 450,500001
Podklad z kameniva drceného ve1.32-63 mm,tl. 30 cm m2 1 450,50000

při nevyhovujlcl únosnosti zemnl pláně dle lG posudku, po dohodě s investorem

výměna podloži 0.3 m podél VT 1 5'967 1 1 1 450,500001
Podklad ze zeminy stab.vápnem, Road Mix, ti 20 cm m2 586,50000

pfi nevyhovujlcl únosnosti zemnl pláně dle lG posudku, po dohodě s investorem

úprava podloži 1,5"391 586,50000

Podklad ze štěrkodrti po zhutněni tloušťky 16 cm, frakce O m2 586,50000
63
1 podkladni vrstva pod plochou umožňujlcí pojezd
vozidly 1,5*391
Podklad ze štěrkodrti po zhutněni tloušťky 15 cm, frakce O m2
63
2. podkladnl vrstva pod plochou umožl'\ujlcl pojezd
vozidly 1.4'391
Podklad ze štěrkodrti po zhutněnl tloušťky 23 cm, frakce O m2
63
podkldnl vrstva pro cyklostezku 1,5*967

Postřik živičný infiltr.+ posyp,z asfaltu 2 kg/m2

na vrstvu so 1,1"(391+235)+1 1"967

m2

586,50000

547,40000

54740000

1450,50000

1450,50000

1 752,30000

1 752,30000

16,76

85,35

80,01

122,69

15,88

24310,38

15041,69

315860,88

22345,65

50057,78

43797,47

177961,85

27826,52



·
19 565141111ROO Podklad z obal kam.ACP 16+, tI. 6 cm m2 1 752,30000 180,94 317061,16

ložní vrstva krytu cyklostezky C2 1 752,30000
1,1"(391 +235)+1,1"967

20 573211111 ROO Postrik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kgfm2 m2 1593,00000 13,40 21346,20

1/ na vrstvu ACP 16+' 391+235+967 1593,00000

21 577131211ROO Beton asfalt. ACO 11, ti, 4 cm m2 1 593,00000 143,82 229105,26

obrusná vrstva krytu cyklostezky C2. 391+235+967 1 593,00000

22 579300016ROO Kry1 komunikací z asfalt.recyklátu po zhut. 10 cm m2 251,00000 52,92 13282,92

krajnice 73+53+53+72 251,00000

23 574000011 RAO Komunikace s krytem z penetr.makadamu m2 5,00000 211,68 1 058,40

úprava stávajlclch zpevněných ploch: 5 5,00000

Díl: 91 Doolňuiicl práce na komunikaci 4743,64
24 914001111 ROO Osaz sloupku, montáž svislých dopr.značek kus 2,00000 1 707,16 3414,32

25 40445220 Značka dopr.zákazové B1-B34 500 mm, pozink.tr1 kus 2,00000 664,66 1 329,32

DfI: 99 Staveništní přesun hmot 300,00
26 998225111 ROO Přesun hmot, pozemnl komunikace, kryt živičný soubor 1,00000 300,00 300,00

1 1,00000

Díl: VN Vedlejší nákladv 82553,27
27 004111010R Průzkumné práce, laboratornl zkoušky, zk. únosnosti, lG Soubor 1,00000 15875,63 15875,63

posudek a návrh sanace podloži

28 005111021 R Vytyčeni inženýrských sltl Soubor 1,00000 10583,75 10583,75

29 005111020R Vytyčeni stavby Soubor 1,00000 10583,75 10583,75

30 005121010R Vybudováni zařízeni staveniště Soubor 1,00000 10583,75 10583,75

31 005121030R Odstraněni zařtzenl staveniště Soubor 1,00000 3175,13 3175,13

32 005241020R Geodetické zaměřen! skutečného provedeni Soubor 1,00000 21 167,51 21 167,51

33 005241010R Dokumentace skutečného provedeni Soubor 1,00000 10583,75 10583,75

I 26 1 663 384,891

33


