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Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
v platném znění.
Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném
znění.
9. schůze rady města dne: 09.05.2018
Bod pořadu jednání:
Souvislé opravy chodníků v Liberci v roce 2018
Stručný obsah: Předmětem tohoto materiálu je schválení udělení výjimky ze směrnice rady
č. 3RM Zadávání veřejných zakázek statutárním městem Liberec (dále jen „směrnice“) na
souvislé opravy chodníků v Liberci.

MML, Odbor správy veřejného majetku
Důvod předložení: Realizace souvislých oprav chodníků v Liberci
Zpracoval:

Malá Petra - pracovník odboru správy veřejného majetku

Projednáno s:

Pavlem Stanickým, vedoucím střediska údržby komunikací, spol. TSML a.s.
Tomášem Kyselou, náměstkem primátora pro technickou správu majetku města

Předkládá:

Novotný David, Bc. - vedoucí odboru správy veřejného majetku

K projednání v radě přizván(a):
Předpokládaná doba projednání (min): 5
Po schválení předložit na jednání:
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Návrh usnesení
Rada města po projednání
schvaluje
1. udělení výjimky ze Směrnice rady č. 3RM Zadávání veřejných zakázek statutárním městem
Liberec v souladu s odd. B, kap. 5, čl. 5.12 Všeobecná výjimka pro radu města na akci
„Souvislé opravy chodníků v Liberci 2018",
2. výběr dodavatele přímým oslovením, a to společnosti Technické služby města Liberce a.s.,
se sídlem Erbenova 376/2, 460 08 Liberec 8, IČ 25007017,
3. uzavření smlouvy o dílo na akci "Souvislé opravy chodníků v Liberci 2018", a to mezi
statutárním městem Liberec a společností Technické služby města Liberce a.s., se sídlem
Erbenova 376/2, 460 08 Liberec 8, IČ 25007017 s maximální nepřekročitelnou cenou díla
do 4 498 289,00 Kč bez DPH (5 442 929,69 Kč včetně DPH), dle přílohy č.1,
ukládá
zajistit uzavření smlouvy o dílo dle předloženého návrhu v příloze č. 1 a ceníku
jenotkových cen v příloze č.2.
P: Novotný David, Bc. - vedoucí odboru správy veřejného majetku
T: 31.05.2018

Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před projednáním
v radě města.
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Důvodová zpráva
Odbor správy veřejného majetku vytipoval na základě propváděných kontrol chodníky, které jsou
vzhledem ke svému stavu již na hraně své životnosti nebo vykazují velké množství poruch a celoplošná
oprava je nejvhodnějším řešením. Jedná se např. o chodník spojující ul. Rychtářskou a Konopnou. Dále
je zde zařazen chodník v ul. Jabloňová a Polní, jejichž oprava byla schválena radou města Liberce v
loňském roce.
SML navrhuje opravy chodníků svěřit společnosti Technické služby města Liberec a.s. (dále jen
„TSML“) přímým oslovením na základě výjimky ze Směrnice rady č. 3RM Zadávání veřejných zakázek
statutárním městem Liberec v souladu s odd. B, kap. 5, čl. 5.12.
V navrhovaném řešení zapojení TSML do plánovaných oprav chodníků jsou zohledněny závěry
Hloubkové kontroly hospodaření provedené auditorskou společností NEXIA AP a.s. ze dne 27. 11.
2015, která poukazuje na to, že cílem SML a in-housového zadání by mělo být dostatečné využití
interních kapacit TSML, které jsou tvořeny zejména personálem a využívanou technologií. Navrhované
přímé oslovení v režimu in-housového zadání zmíněných prací tak představuje proces operativního
řízení, které je podvázáno prioritu zadávání prací pro TSML tam, kde se jedná o výkony, které je TSML
schopno realizovat interními kapacitami, a tudíž vyhovuje výstupům citované hloubkové kontroly.
Předpokládaná hodnota všech dílčích zadání tj. maximální hodnota díla dle smlouvy je stanovena do
výše 4 498 289,00 Kč bez DPH (5 442 929,69 Kč včetně DPH), a to jako cena maximálně přípustná
a nepřekročitelná. Navržené jednotkové ceny výkonu v ceníku o cca 1 % nižší než ve smlouvě o dílo
č. TSML 33/06 (běžná údržba komunikací včetně příslušenství a veřejné zeleně), která byla uzavřena na
základě výběrového řízení v soutěži o návrh v roce 2005.
Odbor správy veřejného majetku bude TSML vystavovat jednotlivé objednávky na plnění v časovém
horizontu od podepsání smlouvy o dílo (viz příloha č. 1) zhruba do října 2018 s termínem dokončení
prací nejdéle do 30.11.2018.
V případě uzavření této rámcové smlouvy na celoplošné opravy chodníků lze dosáhnout vyšší
operativnosti při realizaci oprav a úsporu času na zpracování projektové dokumentace pro zadání stavby
a samotnou administraci výběrových řízení, která se v poslední době musela u některých akcí opakovat i
několikrát, protože se žádné firmy nepřihlásily. Tímto by měl být zajištěn dodavatel prací ze strany
městské společnosti Technické služby města Liberce a.s.
Přílohy:
01 - Návrh smlouvy na celoplošné opravy chodníků v Liberci 2018
02 - Souvislé opravy chodníků - výkaz výměr - jednotkový ceník
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SMLOUVA O DÍLO
číslo objednatele: 4/18/…….
číslo zhotovitele: TSML/…./18
uzavřená mezi níže uvedenými účastníky podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., Zákon občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)
Čl. I
Smluvní strany
Zhotovitel:

Technické služby města Liberce a.s.
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, spis.
zn. B 877
sídlo: Erbenova 376/2, 460 08 Liberec 8
IČO: 25007017, DIČ: CZ25007017
bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. ú.: 639461/0100
zastoupen: Ing. Milanem Poršem , předsedou představenstva
ve věcech technických: Pavlem Stanickým – vedoucím střediska údržby komunikací
(dále jen „Zhotovitel“)

Objednatel:

statutární město Liberec
Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
IČO: 00262978, DIČ: CZ00262978
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú.: 4096142/0800
zastoupené: Tiborem Batthyánym, primátorem města
ve věcech smluvních: Tomášem Kyselou, náměstkem pro technickou správu majetku
města
(dále jen „Objednatel“)
(objednatel a zhotovitel dále společně také jen jako „účastníci smlouvy“ nebo také jen
„smluvní strany“)
Čl. II
Vymezení předmětu plnění včetně souvisejících činností

2.1.

Předmětem této smlouvy je souvislá oprava chodníků ve vlastnictví Objednatele.
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2.2.

Zhotovitel se zavazuje provádět opravy chodníků v souladu s podmínkami uvedenými dále
v této smlouvě dle aktuálních potřeb objednatele na základě jeho zadání, které vychází ze seznamu prací na výběr zadání k realizaci nebo z dílčího zadání, jejichž vzory tvoří Přílohu č. 2
této smlouvy. (dále jen „Dílo“ nebo „Předmět plnění“). Zadání prací může být ze strany objednatele prováděno rovněž přes aplikaci „SAKOM“, do níž umožní vzdálený přístup zhotoviteli, který bude aplikaci aktivně využívat pro realizaci prací a pro aktualizaci informací
vztahujících se k dílu.

2.3.

Objednatel se zavazuje za Dílo zaplatit Zhotoviteli vzájemně sjednanou cenu, jak je stanoveno
dále v této smlouvě.

2.4.

Zhotovitel je povinen v rámci plnění dle této smlouvy zajistit veškeré další činnosti související s realizací Díla, které jsou zahrnuty do celkové ceny Díla. Zejména, nikoliv však výlučně,
je Zhotovitel povinen:


zajistit vyjádření o existenci inženýrských sítí včetně jejich vytyčení a neporušení stávajících inženýrských sítí, vč. Zajištění případných dohod se správci a vlastníky sítí
v rámci realizace Díla;



zaměřit staveniště vč. vytyčení směrového a výškového fixu;



zajistit příslušné povolení k záboru veřejného prostranství či komunikací;



zajistit případné přípojky vody, elektro v rámci zařízení staveniště;



zajistit potřebná výkopová povolení;



zajistit případné pronájmy pozemků;



projednat a zajistit zvláštní užívání komunikací a veřejných ploch, a uhradit vyměřené
poplatky a nájemné;



vypracovat a projednat návrh dočasných dopravních opatření a zajistit povolení
zvláštního užívání komunikací v souladu s postupem výstavby včetně správních poplatků a povolení k užívání dalších, stavbou dotčených pozemků (skládky materiálu,
mezideponie atp.);



zajistit dopravní značení k dopravním omezením, tyto udržovat, přemisťovat, a to do
doby předání celkově dokončeného díla Objednateli a odstranit případné vady a nedodělky;



koordinovat postup výstavby a ostatních činností souvisejících s předmětem veřejné
zakázky s vlastníky sousedních nemovitostí a zajistit nepřetržitý přístup a příjezd k
nemovitostem v lokalitě dotčené stavbou Díla a zajistit nepřetržitý přístup všech záchranných integrovaných složek;



zajistit informovanost občanů o způsobech obslužnosti dané lokality, ve které bude
prováděna stavební činnost (možnosti parkování vozidel, vč. určení náhradních parkovacích ploch) v dané lokalitě po dobu provádění stavebních prací, možnostech záso2

bování, vjezd záchranných integrovaných složek), a to s dostatečným předstihem a v
dostatečné míře;



zajistit všechny činnosti jménem vlastníka komunikace čí její části, na níž je prováděno Dílo, do doby předání a převzetí kompletně dokončeného Díla Objednatelem bez
vad a nedodělků (bezpečnost silničního provozu, úklid komunikace v zimním a letním
období, pojistné události z provozu na veřejné komunikaci vyplývající atd.);



zajistit případné dohody a náhrady škod uživatelů nebo vlastníků sousedních nemovitostí (vč. případných ušlých zisků atd.), v rámci pojištění Zhotovitele Díla. Za tímto
účelem má Zhotovitel uzavřenou pojistnou smlouvu s Českou pojišťovnou č. 899-15642-13



zajistit bezpečnost při provádění Díla ve smyslu bezpečnosti práce i ochrany životního prostředí a zeleně;



zajistit odvoz a uložení přebytečných výkopů na skládku a uhradit poplatky za
uskladnění;



zajistit likvidaci odpadů a zeminy;





zajistit případnou výsadbu náhradní zeleně a zajistit následnou péči o ni;
zajistit čistotu na staveništi a v jeho okolí, v případě potřeby zajistit čištění komunikací dotčených provozem Zhotovitele, zejména příjezd a výjezd ze staveniště;
uvést všechny povrchy dotčené stavbou do původního stavu;



provést všechny zkoušky, revize a další nutné úřední zkoušky potřebné k prokázání
kvality a bezpečné provozuschopnosti Díla a všech jeho součástí a dále zajistit podrobné technické záznamy o průběhu a výsledcích těchto zkoušek;



předat prohlášení o shodě na všechny použité materiály a zařízení a další doklady,
související s plněním Díla, které jsou nezbytné ke kolaudačnímu řízení, provést zaškolení pracovníků budoucího uživatele na obsluhu veškerého dodaného zařízení;



provést celkový úklid stavby a dotčeného okolí, provést likvidaci zařízení staveniště
do jednoho týdne od ukončení stavby;



zajistit, připravit a dodat potřebné podklady a doklady k případnému podání žádosti o
vydání kolaudačního rozhodnutí;



odstranit příp. závady a provést bezplatně záručního servisu během záruční lhůty.
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Čl. III
Kvalitativní parametry
3.1.

Veškeré použité materiály musí být Zhotovitelem použity jako nové a musí mít 1. jakostní
třídu, pokud není Objednatelem požadováno jinak. Veškeré použité materiály a zařízení musí
být schváleny pro použití v ČR. Během realizace Díla bude klást Zhotovitel důraz na maximální kvalitu provedených prací. Zhotovitel při realizaci Díla dodrží rovněž resortní systém
řízení jakosti - Obchodní podmínky staveb pozemních komunikací, schválené MD-OI, č.j.
321/08–910-IPK/1 ze dne 9.4.2008 s účinností od 1.5.2008 a Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací, schválené MD-OI, č.j. 653/07–910-IPK/1 ze dne 6.8.2007
s účinností od 1.9.2007. Tento systém obsahuje soubor technických podmínek, které navazují
na ČSN. Rekonstrukce komunikací a chodníků bude také splňovat požadavky vyhlášky č.
398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání
staveb. Zhotovitel se zavazuje provést dílo jako profesionál a s náležitou odbornou péčí a rozumnou mírou předvídatelnosti.

3.2.

Zhotovitel je povinen vést při provádění Díla u staveb stavební deník s denními záznamy zachycujícími podstatné skutečnosti týkající se realizace provádění Díla.

3.3.

Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla dodržovat, respektovat nebo splnit:
3.3.1. obecné podmínky dané povoleními k realizaci díla, v případě změn, které vyplynou
v průběhu realizace díla nebo vyvolané zhotovitelem musí být změny dopředu odsouhlasené objednatelem;
3.3.2. všechny předpisy týkající se ochrany životního prostředí, zejména pak předpisy na likvidaci odpadů, znečišťování ovzduší a hygienické předpisy o ochraně okolí stavby
před nadměrným hlukem;
3.3.3. všechny další podmínky stanovené dotčenými orgány státní správy.

3.4.

Smluvní strany ustanovují tyto osoby jako své zástupce pro jednání v rámci plnění Díla:
3.4.1. stavbyvedoucí zhotovitele: Bc. Jan Vondráček e-mail: vondracek@tsml.cz, tel.:
604 299 502. Autorizovaná osoba zhotovitele Tomáš Vlček, rozsah autorizace dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů, osvědčení o autorizaci č. ……… – autorizovaný technik v oboru dopravní stavby, specializace kolejová i nekolejová doprava,
3.4.2. přípravář zhotovitele: Tomáš Vlček e-mail: vlcek@tsml.cz, tel.: 604 295 406;
3.4.3. zástupce objednatele: Bc. Novotný David, e-mail: novoty.david@magistrat.liberec.cz,
tel.: 602 482 319.

3.5.

Zhotovitel je povinen vést o provádění stavby v rámci provádění Díla počínaje dnem převzetí
staveniště Díla stavební a montážní deník (dále jen „Stavební deník“) a provádět v něm zá4

znamy v rozsahu a o obsahu, jak vyplývá z platných právních předpisů, tj. zejména zaznamenávat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu
prací, o jakosti Díla a zdůvodněných odchylkách prováděných prací od projektové dokumentace, údaje o počtu pracovníků, počasí, o denní teplotě, o poddodavatelích a jejich činnostech,
o dopravovaném materiálu na staveništi a odvozech ze staveniště, odchylky od vydaných veřejnoprávních rozhodnutí, jakož další údaje mající význam z hlediska budoucí kvality a vlastností stavby apod.
3.6.

Stavební deník je Zhotovitel povinen vést přímo na staveništi a právo provádět v něm záznamy mají Zhotovitel, Objednatel a jím pověřená osoba vykonávající technický dozor, osoba
vykonávající dozor nad BOZP, jakož i osoby s právem vstupovat na staveniště za účelem
kontroly dodržování právních předpisů při provádění stavby.

3.7.

Po dokončení Díla Zhotovitel spolu s jeho předáním odevzdá Objednateli originál kompletního Stavebního deníku.

Čl. IV
Podklady
4.1.

Závaznými podklady k provedení díla jsou:
4.1.1. tato smlouva;
4.1.2. zhotovitelem oceněný výkaz výměr, obsažený v příloze č. 1 této smlouvy;
4.1.3. vzor „Seznamu prací pro výběr zadání k realizaci“, popř. „Dílčí zadání“ obsažený
v příloze č. 2 této smlouvy;
Čl. V
Místo plnění díla

Místem plnění Díla je území statutárního města Liberec (mimo městského obvodu Vratislavice nad
Nisou).
Čl. VI
Termín a lhůty plnění, způsob předání a převzetí díla
Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude zahájeno neprodleně po nabytí účinnosti
smlouvy – předpokládaným termínem zahájení Díla je červen 2018. Dílo bude dokončeno
nejpozději ke dni 30.11. 2018.

6.1.

6.2.

Realizace dílčích částí Díla bude zadávána na základě aktuálních potřeb Objednatele a dále
v souvislosti s řešením havarijních stavů a odstraňováním závad ve sjízdnosti a schůdnosti
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komunikací, včetně příslušenství. Aktuální potřeby Objednatele budou vycházet ze seznamu
prací pro výběr zadání k realizaci nebo z dílčích zadání, které budou jednou týdně předávány
Zhotoviteli.
6.3.

Termín provedení dílčího zadání bude maximálně do 1 měsíce od data předání tohoto dílčího
zadání Zhotoviteli.

6.4.

Dílo, resp. jeho dílčí části budou předávány měsíčně na základě písemného zjišťovacího protokolu provedených prací nejdéle do 5. kalendářního dne následujícího měsíce po provedení
takové dílčí části a/nebo Díla. Nejdéle do 10 pracovních dnů od výzvy Zhotovitele je Objednatel povinen dostavit se k protokolárnímu převzetí Díla. Konkrétní termín předání a převzetí
dohodnou oprávnění zástupci smluvních stran. Součástí písemného předávacího protokolu
bude fotodokumentace s rozsahem a kvalitou provedeného díla vč. kopie záznamů ve stavebním deníku.

6.5.

Zhotovitel je povinen Dílo dokončit v termínu uvedeném v tomto článku smlouvy.
Prodloužení lhůty plnění může Zhotovitel požadovat pouze v případech, pokud plnění Díla je
zpožděno nebo bude zpožděno z kterékoli z následujících příčin:
6.5.1. neplnění závazků ze smlouvy na straně Objednatele;
6.5.2. pozastavení prací z důvodů na straně Objednatele (které nejsou důsledkem neplnění
závazku Zhotovitelem);
6.5.3. v důsledku zásahu vyšší moci.

6.6

Zhotovitel se zavazuje poskytovat informace související s plněním této smlouvy členům
Zastupitelstva města Liberec a členům kontrolního výboru zastupitelstva města.
Čl. VII
Cena za Dílo
Smluvní strany shodně konstatují že, jelikož nelze dopředu stanovit přesný rozsah Díla
a tím ani přesnou celkovou cenu, bude cena stanovena pouze za jednotlivá dílčí plnění, a to
jako násobek skutečně provedených prací a jednotkových cen uvedených v ceníku, který tvoří
nedílnou součást této smlouvy. Celková cena za Dílo tj. za všechna dílčí plnění však v součtu
nesmí přesáhnout 4.498.289,00 Kč bez DPH.

7.1.

Celková cena za Dílo je dohodnuta jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace Díla a je cenou maximální, nepřekročitelnou. Tato smlouva nepřipouští překročení sjednané celkové ceny ani jakékoliv požadavky zhotovitele na úhradu vícenákladů či víceprací či souvisejících nákladů, a to i ve formě (paušalizovaných) náhrad škod, oproti sjednané celkové ceně.
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Cena za Dílo bez DPH

4.498.289,00 Kč
944.640,69 Kč

DPH 21%
Celková cena Díla vč. DPH

5.442.929,69 Kč

7.2.

Dohodnutá cena zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení Díla včetně všech rizik a vlivů během provádění Díla.

7.3.

Dohodnutá cena dále zahrnuje náklady na případné zřízení, provoz a odstranění zařízení staveniště, náklady na bezpečnostní opatření, náklady na dodávku elektřiny, vodné, stočné, odvoz a likvidaci odpadů, skládkovné, pomocné lešení, náklady na používání strojů a služeb až
do předání a převzetí dokončeného díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu
věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na pojištění předmětu díla a odpovědnosti za škody, bankovní garance, daně, cla, poplatky, náklady na provádění všech příslušných, normami
a vyhláškami stanovených zkoušek materiálů, dílů a předávacích zkoušek, náklady na nutná,
či úřady stanovená opatření k realizaci díla, náklady na veškeré související činnosti uvedené
v této smlouvě, náklady na zajištění veškerých vyjádření a vytyčení inženýrských sítí potřebných k provedení díla, včetně zajištění uzavírek komunikací a stanovení objízdných tras a
označení pracoviště dopravním značením, bude-li to vyžadovat konkrétní situace při plnění
Díla a jakékoliv další vedlejší výdaje potřebné pro realizaci Díla. Veškeré související náklady
Zhotovitel zahrnul do ceny příslušných prací.

7.4.

Dohodnutá cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou DPH.

7.5.

Dohodnutá cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kurzu české
měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurz, stabilitou měny
nebo cla.

7.6.

Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací v případě snížení rozsahu prací,
dílčích změn technologií nebo materiálů odsouhlasených Objednavatelem.

Čl. VIII
Platební podmínky
8.1.

Cena za Dílo bude fakturována měsíčně, na základě zhotovitelem vystavených dílčích faktur –
daňových dokladů, se splatností 30 dnů od jejich doručení objednateli.

8.2.

Podkladem pro vystavení faktury - daňového dokladu bude soupis skutečně provedených prací (dílčí zjišťovací, popř. předávací protokoly) za fakturované období, který musí být potvrzený příslušným zástupcem Objednatele a který bude nedílnou součástí této faktury – daňového
dokladu.
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Čl. IX
Záruky a sankce
9.1.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout následující záruky na práce prováděné při údržbě komunikací:
9.1.1. provádění běžné údržby komunikací

24 měsíců;

9.1.2. živičné opravy krytu chodníků a komunikací

36 měsíců;

9.1.3. kovová zábradlí – nové části

36 měsíců;

9.1.4. kovová zábradlí – opravy

24 měsíců;

9.1.5. svodidla a kovové konstrukce

36 měsíců;

9.1.6. nátěry svodidel a kovových konstrukcí

24 měsíců;

9.1.7. dlažby včetně kamenných

36 měsíců;

9.1.8. ostatní práce nespecifikované

24 měsíců.

9.2.

Záruční lhůta počíná běžet dnem předání a převzetí dílčí části Díla, přičemž záruční doba se
prodlužuje o dobu trvání vady, která brání užívání Díla k účelu, ke kterému je určeno.

9.3.

V případě nedodržení termínu dokončení celého Díla nebo jeho dílčí části bez omezení její
celkové výše dle předaného požadavku nebo zadání zaplatí Zhotovitel smluvní pokutu ve výši
4.000,- Kč za každý jednotlivý případ dle předaného požadavku nebo zadání v deníku prací a
započatý den prodlení.

9.4.

Vady zjištěné při předání a převzetí díla nebo jeho dílčí části je Zhotovitel povinen odstranit
nejpozději do 15 dnů, pokud nebude s ohledem na charakter vady se zástupcem Objednatele
dohodnuta lhůta delší.

9.5.

O prohlídce bude sepsán zápis o předání a převzetí, ve kterém bude soupis ohlášených vad
zjištěných při prohlídce.

9.6.

V případě prodlení s dohodnutým termínem z předávacího protokolu na odstranění vad nebo
nedodělků zaplatí Zhotovitel smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každou vadu a započatý
den.

9.7.

Objednatel je povinen prokazatelně oznámit vady Díla v záruce (dopisem, faxem, elektronickou poštou) Zhotoviteli.

9.8.

Zhotovitel je povinen nejpozději do 7 dnů od oznámení nastoupit na odstranění těchto vad a
odstranit je nejpozději do 15 dnů od jejich oznámení, pokud nebude s ohledem na charakter
vady se zástupcem Objednatele dohodnuta lhůta delší.
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9.9.

V případě prodlení s termínem pro nástup na odstranění vad v záruce zaplatí Zhotovitel
smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každou vadu a započatý den.

9.10. V případě prodlení s dohodnutým termínem na odstranění vad v záruce zaplatí Zhotovitel
smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každou vadu a započatý den.
9.11. V případě nedodržení kvalitativních parametrů prací a použitých materiálů má Objednatel
právo účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ. Zaplacením smluvní pokuty není Zhotovitel zbaven povinnosti případné závady odstranit nebo
použít materiál v odpovídající kvalitě.
9.12. Zaplacením smluvních pokut nezaniká právo Objednatele na náhradu škody.
9.13. Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné pohledávce Zhotovitele vůči Objednavateli.
9.14. Záruka se nevztahuje na škody vzniklé živelnými událostmi či cizím zaviněním a vandalismem.
9.15. Při nezaplacení vystavené faktury v termínu splatnosti se sjednává úrok z prodlení ve výši
0,025 % z nezaplacené částky za každý den prodlení.
9.16. Záruka za jakost díla se vztahuje na vady vzniklé před uplynutím záruční doby, které jsou
Objednatelem uplatněny nejpozději v poslední den záruční doby.
9.17. Zhotovitel je povinen nést veškeré náklady spojené s odstraněním vad Díla, včetně nákladů
spojených s pořízením znaleckých posudků.
9.18. Zhotovitel se před zahájením provádění díla seznámil se všemi podklady a souvisejícími dokumenty nezbytnými k provedení díla, s faktickou místní situací, jakož i zejména situací na
trhu a výhledem budoucího vývoje a s ohledem na zejména takto získané informace a na poslední poznatky a stav vědeckého zkoumání považuje dílo dle této smlouvy (včetně všech příloh a dokumentů souvisejících s dílem) a za podmínek v nich stanovených za řádně a včas
proveditelné. Zhotovitel takto výslovně prohlašuje, že neshledal chybu ve stavební dokumentaci, která by mohla být příčinou případné vady díla.
9.19. Zhotovitel se nezprostí odpovědnosti z vad díla, pouze prokáže-li, že předmětná vada byla
způsobena výlučně chybou ve stavební dokumentaci a/nebo selháním stavebního dozoru objednatele, pokud nepůjde o případ jednání zhotovitele dle výslovného pokynu takového stavebního dozoru schváleného objednatelem, který byl zhotovitelem poučen o nevhodnosti takového pokynu.
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Čl. X
Odpovědnost za škody a pojištění
10.1. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty
(včetně subdodavatelů) podílejícími se na provádění Díla, a to po celou dobu realizace, tzn. do
převzetí Díla Objednavatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností Objednavateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv
narušení či poškození majetku nebo poškození zdraví osob je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Za tímto účelem
Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenu pojistnou smlouvu platnou po celou dobu realizace Díla na pojištění škod způsobených při výkonu činnosti třetí osobě a na škody vzniklé
z jakékoliv příčiny na prováděné stavbě včetně materiálů určených k zabudování do Díla a
včetně zařízení staveniště, a to v plné výši dohodnuté ceny Díla. Číslo pojistné smlouvy
899-15642-13 uzavřená s Českou pojišťovnou s limitem pojistného krytí nejméně 10 mil. Kč.
Čl. XI
Platnost smlouvy
11.1. Tato smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu zástupců obou smluvních stran.
11.2. Smlouvu lze předčasně ukončit:
11.1.1. dohodou smluvních stran;
11.1.2. odstoupením jedné ze smluvních stran z důvodu podstatného porušení této smlouvy
stranou druhou.
11.3. Za podstatné porušení této smlouvy obě strany považují:
11.3.1. prodlení Zhotovitele s termíny stanovených k provedení dílčích zadání o více jak 30
dní;
11.3.2. prodlení Objednatele s úhradou faktur delší než 30 dní;
11.3.3. případy, které předvídají právní předpisy, jimiž se řídí uzavřená smlouva.
11.4. Nutnou podmínkou pro odstoupení od smlouvy je prokazatelné vyzvání druhé strany ke smírnému vyřešení neplnění povinností vyplývajících z této smlouvy.
ČL. XII
Doložky
12.1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
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12.2. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, …) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s
jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
12.3. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
12.4. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností
jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese
veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i
v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.
12.5. Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě.
12.6. Tato smlouva je uzavírána na základě usnesení Rady města Liberec č. ..…/2018 ze dne . .
2018.
Čl. XIII
Závěrečná ustanovení
13.1. Změny této smlouvy nebo jejich příloh jsou možné pouze písemnými dodatky podepsanými
oprávněnými zástupci smluvních stran ve věcech smluvních. V případě, že dojde ke změnám
v záhlaví této smlouvy (čl. I), je Zhotovitel a/nebo Objednatel povinen nejpozději do 30-ti
dnů o těchto změnách informovat druhou stranu a předat nový výpis z obchodního rejstříku.
13.2. Případné změny v zastoupení budou uvedeny taktéž v dodatku ke smlouvě, ale účinné jsou již
písemným obeznámením s nimi druhou stranou.
13.3. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se vzájemné vztahy účastníků zákonem č.
89/2012 Sb., občanský zákoník.
13.4. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 výtiscích, z nichž po 2 výtiscích obdrží každá ze smluvních
stran.
13.5. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena za svobodné vůle a bez nátlaku.
13.6. Zhotovitel a objednatel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu a nepoužijí
tyto informace ani pro jiné účely, než pro plnění podmínek této smlouvy.
Přílohy:
1) Oceněný výkaz orientačních výměr – jednotkový ceník
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2) Vzor „Seznam prací pro výběr zadání k realizaci“ a „Dílčí zadání“

V Liberci, dne:

…………………………………
Tomáš Kysela
náměstek primátora

V Liberci, dne:

…………………………………
Ing. Milan Porš
předseda představenstva
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Bourání konstrukcí

3

Bourání konstrukcí

4

Bourání konstrukcí

cena bez
DPH

2

počet m.j.

Bourání konstrukcí

cena /m.j.
bez DPH

1

Měrná
jednotka

Číslo
položky

druh práce

m3

1 017,84 Kč

10

10 178 Kč

m3

1 894,07 Kč

10

18 941 Kč

m3

1 160,58 Kč

10

11 606 Kč

m3

1 302,17 Kč

10

13 022 Kč

m3

687,08 Kč

20

13 742 Kč

m3

1 017,84 Kč

20

20 357 Kč

m3

1 160,58 Kč

100

116 058 Kč

Ze silničních bet. dílců

m3

687,08 Kč

10

6 871 Kč

Ze stabilizované zeminy

m3

639,48 Kč

10

6 395 Kč

m3

687,08 Kč

10

6 871 Kč

m3

687,08 Kč

50

34 354 Kč

m3

1 017,84 Kč

30

30 535 Kč

m3

1 160,58 Kč

10

11 606 Kč

m3

1 017,84 Kč

10

10 178 Kč

m3

580,30 Kč

50

29 015 Kč

m3

639,48 Kč

10

6 395 Kč

m3

1 420,56 Kč

30

42 617 Kč

m3

687,08 Kč

10

6 871 Kč

bm

74,28 Kč

500

37 140 Kč

bm

116,06 Kč

50

5 803 Kč

bm

165,97 Kč

50

8 299 Kč

m3

5 090,32 Kč

40

203 613 Kč

Bez výřezu do 1 m3

m3

7 546,13 Kč

1

7 546 Kč

Bez výřezu do 5 m3

m3

7 387,12 Kč

5

36 936 Kč

materiál

podmínky

Z betonových dílců
Ze železobetonu
Z prostého betonu
Z kamene na MC

5

Odstranění podkladu vozovky a chodníku

6

Odstranění podkladu vozovky a chodníku

7

Odstranění podkladu vozovky a chodníku

8

Odstranění podkladu vozovky a chodníku

9

Odstranění podkladu vozovky a chodníku

10

Odstranění podkladu vozovky a chodníku

11

Odstranění krytu vozovky a chodníku

12

Odstranění krytu vozovky a chodníku

13

Odstranění krytu vozovky a chodníku

14

Odstranění krytu vozovky a chodníku

15

Odstranění krytu vozovky a chodníku

16

Odstranění krytu vozovky a chodníku

17

Odstranění krytu vozovky a chodníku

18

Odstranění krytu vozovky a chodníku

19

Odstranění obrubníků

20

Odstranění obrubníků

21

Odstranění obrubníků

22

Zpracování betonu, betonáž - ostatní (ul.vpustě, šachty,
kaverny, apod.)

23

Výsprava výtluků ABJ

24
25

Výsprava výtluků ABJ
Výsprava výtluků ABJ

Z dlažebních kostek
S asfaltovým pojivem
Z betonu vč. odvozu a likvidace

Z kameniva nestmeleného
Z dlažební kostky
S asfaltovým pojivem
Z betonu
Ze silničních bet. dílců
Z betonových dlaždic
Ze stabilizované zeminy
Z litého asfaltu
Z kameniva nestmeleného
Záhonových vč.odvozu a likvidace
Chodníkových betonových vč.odvozu
a likvidace
Chodníkových kamenných masivních
vč.odvozu na skládku druhotného využití
Prostý beton B20
Bez výřezu
Bez výřezu
Bez výřezu

26

Výsprava výtluků ABJ

S výřezem do upravených výtluků
(vč.bourání a spoj. postřik, bez řezání)

27

Výsprava výtluků ABJ

S výřezem do upravených výtluků
(vč.bourání a spoj. postřik, bez řezání)

Bez výřezu do 10 m3

m3

6 942,64 Kč

100

694 264 Kč

Bez výřezu do 1 m3

m3

9 470,38 Kč

1

9 470 Kč

Bez výřezu do 5 m3

m3

9 233,61 Kč

5

46 168 Kč

Výsprava výtluků ABJ

S výřezem do upravených výtluků
(vč.bourání a spoj. postřik, bez řezání)

Bez výřezu do 10 m3

m3

9 056,04 Kč

70

633 923 Kč

29

Výsprava výtluků ABJ

Lokální výsprava s vyfrézováním (vč.frézování, spojovacího
postřiku, bez řezání a bourání)

Bez výřezu do 1 m3

m3

9 056,04 Kč

1

9 056 Kč

30

Výsprava výtluků ABJ

Lokální výsprava s vyfrézováním (vč.frézování, spojovacího
postřiku, bez řezání a bourání)

Bez výřezu do 5 m3

m3

8 937,66 Kč

5

44 688 Kč

31

Výsprava výtluků ABJ

Lokální výsprava s vyfrézováním (vč.frézování, spojovacího
postřiku, bez řezání a bourání)

Bez výřezu do 10 m3

m3

8 602,26 Kč

5

43 011 Kč

32

Obruby zahradní betonové 1 m délkový s osazením do
betonového lože

Doplnění
nové obruby

1m

bm

319,18 Kč

1

319 Kč

33

Obruby zahradní betonové 1 m délkový s osazením do
betonového lože

Doplnění
nové obruby

2-5m

bm

307,56 Kč

4

1 230 Kč

34

Obruby zahradní betonové 1 m délkový s osazením do
betonového lože

Doplnění
nové obruby

5 m a více

bm

259,96 Kč

100

25 996 Kč

35

Obruby zahradní betonové 1 m délkový s osazením do
betonového lože

Osazení, dodání nové obruby
v souvislé délce

do 2 m

bm

284,35 Kč

2

569 Kč

36

Obruby zahradní betonové 1 m délkový s osazením do
betonového lože

Osazení, dodání nové obruby
v souvislé délce

2 -10 m

bm

272,74 Kč

9

2 455 Kč

37

Obruby zahradní betonové 1 m délkový s osazením do
betonového lože

Osazení, dodání nové obruby
v souvislé délce

nad 10 m

bm

259,96 Kč

400

103 984 Kč

38

Obruby chodníkové betonové 1 m délkový s osazením do
betonového lože

Doplnění
nové obruby

1m

bm

580,30 Kč

1

580 Kč

39

Obruby chodníkové betonové 1 m délkový s osazením do
betonového lože

Doplnění
nové obruby

2-5m

bm

568,68 Kč

4

2 275 Kč

Obruby chodníkové betonové 1 m délkový s osazením do
betonového lože
Obruby chodníkové betonové 1 m délkový s osazením do
betonového lože

Doplnění
nové obruby
Osazení, dodání nové obruby
v souvislé délce

5 m a více

bm

555,91 Kč

10

5 559 Kč

do 10 m

bm

450,30 Kč

10

4 503 Kč

42

Obruby chodníkové betonové 1 m délkový s osazením do
betonového lože

Osazení, dodání nové obruby
v souvislé délce

nad 10 m

bm

425,94 Kč

100

42 594 Kč

43

Obruby chodníkové betonové 1 m délkový s osazením do
betonového lože

Výškové vyrovnání stávající obruby

do 2 m

bm

355,14 Kč

2

710 Kč

44

Obruby chodníkové betonové 1 m délkový s osazením do
betonového lože

Výškové vyrovnání stávající obruby

2 -10 m

bm

331,93 Kč

9

2 987 Kč

45

Obruby chodníkové betonové 1 m délkový s osazením do
betonového lože

Výškové vyrovnání stávající obruby

nad 10 m

bm

319,18 Kč

250

79 795 Kč

46

Obruby žulové s osazením do betonového lože

do 2 m

bm

473,52 Kč

2

947 Kč

47

Obruby žulové s osazením do betonového lože

2 -10 m

bm

450,30 Kč

9

4 053 Kč

48

Obruby žulové s osazením do betonového lože

nad 10 m

bm

414,32 Kč

200

82 864 Kč

49

Obruby žulové s osazením do betonového lože

do 2 m

bm

2 959,50 Kč

2

5 919 Kč

50

Obruby žulové s osazením do betonového lože

2 -10 m

bm

2 841,11 Kč

9

25 570 Kč

51

Dlážděné kryty z betonových dlaždic se zámkem tl. 6 cm nová
kostka, jednobarevná, bez
konstrukčních vrstev

m2

496,72 Kč

1000

496 720 Kč

Do lože z kameniva

Dlážděné kryty z betonových dlaždic se zámkem tl. 6 cm nová
kostka, jednobarevná, bez
konstrukčních vrstev

m2

591,90 Kč

100

59 190 Kč

Do lože z MC

Dlážděné kryty z betonových dlaždic se zámkem tl. 8 cm nová
kostka, jednobarevná, bez
konstrukčních vrstev

do 10 m2

m2

544,32 Kč

9

4 899 Kč

Do lože z kameniva

Dlážděné kryty z betonových dlaždic se zámkem tl. 8 cm nová
kostka, jednobarevná, bez
konstrukčních vrstev

do 10 m2

m2

687,08 Kč

9

6 184 Kč

Do lože z MC

28

40
41

52

53

54

Výškové vyrovnání stávající obruby v souvislé délce
Výškové vyrovnání stávající obruby v souvislé délce
Výškové vyrovnání stávající obruby v souvislé délce
Doplnění obruby nové 1m
Doplnění obruby nové 1m

55

Dlážděné kryty z betonových dlaždic

56

Dlážděné kryty z betonových dlaždic

57

Dlážděné kryty z betonových dlaždic

58

Dlážděné kryty z betonových dlaždic

59

Dlážděné kryty z velkých kostek- žulová dlažba - 16/C2

60

Dlážděné kryty z velkých kostek- žulová dlažba - 16/C2

61

Dlážděné kryty z velkých kostek- žulová dlažba - 16/C2

62

Dlážděné kryty z velkých kostek- žulová dlažba - 16/C2

63

Dlážděné kryty z velkých kostek - žulová dlažba - 16/C2 nová
kostka, bez konstrukčních vrstev

Do lože z kameniva

64

Dlážděné kryty z velkých kostek - žulová dlažba - 16/C2 nová
kostka, bez konstrukčních vrstev

Do lože z MC

65

Dlážděné kryty z drobných kostek - mozaika

66

Dlážděné kryty z drobných kostek - mozaika

67

Dlážděné kryty z drobných kostek - mozaika

68

Dlážděné kryty z drobných kostek - mozaika

69

Dlážděné kryty z drobných kostek - mozaika štípaná,
jednobarevná, nová kostka bez konstrukčních
vrstev

Do lože z kameniva

Dlážděné kryty z drobných kostek - mozaika štípaná,
jednobarevná, nová kostka bez konstrukčních
vrstev

Do lože z kameniva

Dlážděné kryty z drobných kostek - mozaika štípaná,
jednobarevná, nová kostka bez konstrukčních
vrstev

Do lože z MC

Dlážděné kryty z drobných kostek - mozaika štípaná,
jednobarevná, nová kostka bez konstrukčních
vrstev

Do lože z MC

70

71

72

Oprava zámkové dlažby do lože z kameniva
Oprava zámkové dlažby do lože z kameniva
Oprava zámkové dlažby do lože z MC
Oprava zámkové dlažby do lože z MC
Do lože z kameniva
Do lože z kameniva
Do lože z MC
Do lože z MC

Do lože z kameniva
Do lože z kameniva
Do lože z MC
Do lože z MC

73

Dlážděné kryty z betonových dlaždic, nová, bez konstrukčních
vrstev

Betonová dlažba 30/30 do lože z kameniva

74

Dlážděné kryty z betonových dlaždic, nová, bez konstrukčních
vrstev

Betonová dlažba 30/30 do lože z MC

75

Obruby z dlažebních kostek do betonového lože

do 1 m2

m2

420,14 Kč

1

420 Kč

nad 1 m2

m2

414,32 Kč

120

49 718 Kč

do 1 m2

m2

485,12 Kč

1

485 Kč

nad 1 m2

m2

479,32 Kč

10

4 793 Kč

do 1 m2

m2

521,10 Kč

1

521 Kč

nad 1 m2

m2

509,50 Kč

10

5 095 Kč

do 1 m2

m2

603,49 Kč

1

603 Kč

nad 1 m2

m2

591,90 Kč

30

17 757 Kč

m2

2 094,86 Kč

10

20 949 Kč

m2

2 166,82 Kč

10

21 668 Kč

do 1 m2

m2

662,70 Kč

1

663 Kč

nad 1 m2

m2

615,11 Kč

20

12 302 Kč

do 1 m2

m2

721,90 Kč

1

722 Kč

nad 1 m2

m2

674,31 Kč

20

13 486 Kč

do 1 m2

m2

1 479,75 Kč

1

1 480 Kč

nad 1 m2

m2

1 183,80 Kč

10

11 838 Kč

do 1 m2

m2

1 450,74 Kč

1

1 451 Kč

nad 1 m2

m2

1 420,56 Kč

20

28 411 Kč

m2

490,93 Kč

50

24 547 Kč

m2

603,49 Kč

50

30 175 Kč

bm

153,19 Kč

30

4 596 Kč

bm

212,39 Kč

30

6 372 Kč

m2

662,70 Kč

10

6 627 Kč

ks

3 077,87 Kč

5

15 389 Kč

ks

2 663,55 Kč

1

2 664 Kč

Kostka 10/10
76

Obruby z dlažebních kostek do betonového lože
Kostka 16/C2

77

Vozovkové kryty z vegetačních dílců

78

Výšková úprava, bez řezání a bourání asfaltu a bez uvedení
povrchu do původního stavu

Kanalizační šachta

79

Výšková úprava, bez řezání a bourání asfaltu a bez uvedení
povrchu do původního stavu

Uliční vpusť

Do lože z kameniva

1 m2

1 ks

80

Výšková úprava, bez řezání a bourání asfaltu a bez uvedení
povrchu do původního stavu

Uliční vpusť

81

Výšková úprava, bez řezání a bourání asfaltu a bez uvedení
povrchu do původního stavu

Šoupě

82

Výšková úprava, bez řezání a bourání asfaltu a bez uvedení
povrchu do původního stavu

Šoupě

83

Výšková úprava, bez řezání a bourání asfaltu a bez uvedení
povrchu do původního stavu

Ostatní čtvrecové šachty

84

Výšková úprava, bez řezání a bourání asfaltu a bez uvedení
povrchu do původního stavu

Ostatní čtvrecové šachty

85

Úprava krytu vozovky

86

Úprava krytu vozovky

87

Odvodnění komunikací, bez řezání a bourání asfaltu a uvedení
povrchů do původního stavu

88

89

90

91

92

93

94

2 ks a více

ks

2 485,97 Kč

5

12 430 Kč

1 ks

ks

769,48 Kč

1

769 Kč

2 ks a více

ks

769,48 Kč

5

3 847 Kč

ks

3 077,87 Kč

1

3 078 Kč

ks

3 077,87 Kč

5

15 389 Kč

m3

2 841,11 Kč

10

28 411 Kč

m3

840,26 Kč

30

25 208 Kč

ks

18 348,86 Kč

1

18 349 Kč

Odvodnění komunikací, bez řezání a bourání asfaltu a uvedení
Vpusť kanalizační horská kompletní, vč.zabudování z betonových
povrchů do původního stavu
dílců vč. napojení

ks

17 520,20 Kč

1

17 520 Kč

Odvodnění komunikací, bez řezání a bourání asfaltu a uvedení
povrchů do původního stavu

ks

698,68 Kč

5

3 493 Kč

ks

4 024,90 Kč

5

20 125 Kč

ks

2 545,17 Kč

5

12 726 Kč

ks

5 386,27 Kč

5

26 931 Kč

m2

12 607,43 Kč

1

12 607 Kč

m2

100,96 Kč

10

1 010 Kč

m2

40,63 Kč

200

8 126 Kč

m2

923,84 Kč

20

18 477 Kč

m2

38,31 Kč

200

7 662 Kč

bm

1 870,87 Kč

50

93 544 Kč

bm

509,50 Kč

20

10 190 Kč

bm

141,59 Kč

200

28 318 Kč

bm

710,28 Kč

50

35 514 Kč

bm

248,37 Kč

20

4 967 Kč

bm

450,30 Kč

10

4 503 Kč

Odvodnění komunikací, bez řezání a bourání asfaltu a uvedení
povrchů do původního stavu
Odvodnění komunikací, bez řezání a bourání asfaltu a uvedení
povrchů do původního stavu
Odvodnění komunikací, bez řezání a bourání asfaltu a uvedení
povrchů do původního stavu
Odvodnění komunikací, bez řezání a bourání asfaltu a uvedení
povrchů do původního stavu

Pokládka a zaválcování recyklátu s postřikem
Pokládka a zaválcování udržovací drtě
Vpusť kanalizační uliční kompletní, vč.zabudování tř.D 400 z
betonových dílců - vč. napojení

2 ks a více

Výměna koše

Vpustě, šachty - údržba stavební povahy

Osazení nové mříže na stáv. ul. vpusť

Osazení nové mříže vč. rámu

Výroba atypické mříže na stáv. ul. vpusť

Výplň, přemetení spar u dlážděných vozovek, chodníků
MC

95

Výplň, přemetení spar u dlážděných vozovek, chodníků
Kamenivo

96

Výplň, přemetení spar u dlážděných vozovek, chodníků

97

Výplň, přemetení spar u dlážděných vozovek, chodníků

98

Zábradlí, betonové svodidlo

99

Zábradlí, betonové svodidlo

100

Zábradlí, betonové svodidlo

101

Zábradlí, betonové svodidlo

102

Zábradlí, betonové svodidlo

103

Zábradlí, betonové svodidlo

Asfaltová zálivka
Písek
Výroba a osazení ocelového zábradlí
jednomadlové, s vodorovnou výplní +
materiál včetně úprav - základní nátěr,
ocelové pozinkování-náhrada za zničené
Osazení zábradlí (bez specifikace)
Nátěr zábradlí vč.očištění
Opravy zábradlí (po havárii, vyrovnání)
Odstranění zábradlí kovového, vč. dopravy a likvidace
Osazení ocelového sloupku (DN 48 mm), nátěru a zebetonování

m3

2 000,84 Kč

10

20 008 Kč

m3

947,04 Kč

10

9 470 Kč

m3

899,45 Kč

20

17 989 Kč

m3

3 077,87 Kč

10

30 779 Kč

m3

911,07 Kč

10

9 111 Kč

h

341,20 Kč

500

170 600 Kč

m

148,55 Kč

600

89 130 Kč

m

198,46 Kč

20

3 969 Kč

Naložení vytěženého materiálu, odvoz
na skládku druhotného využití

t

414,32 Kč

60

24 859 Kč

Ostatní položky

Naložení vytěženého materiálu odpadu, odvoz a likvidace - skládka Liberec

t

555,91 Kč

400

222 364 Kč

114

Ostatní položky

Naložení materiálu na dopravní
prostředek

t

22,06 Kč

50

1 103 Kč

115

Ostatní položky

t/km

8,13 Kč

100

813 Kč

116

Ostatní položky

ks

615,11 Kč

30

18 453 Kč

117

Ostatní položky

m2

89,37 Kč

400

35 748 Kč

118

Ostatní položky

m2

41,79 Kč

300

12 537 Kč

104

Vozovkové vrstvy

105

Vozovkové vrstvy

106

Vozovkové vrstvy

107

Vozovkové vrstvy

108

Vozovkové vrstvy

109

Seznam hodinových sazeb - jiné nespecifikované práce

110

Ostatní položky

111

Ostatní položky

112

Ostatní položky

113

Z mechanicky zpevněného kameniva
Ze štěrkodrti
Ze štěrkopísku
Z penetračního makadamu
Z vibrovaného štěrku
Stavební dělník
Řezání asfaltových krytů vozovek
Řezání betonových krytů vozovek

Odvoz naloženého materiálu
Výměna bet.palisád
Separační geotextilie 300g/m2
Spojovací postřik z modifikovaného asfaltu do 0,5 kg/m2

4 498 289 Kč

Veškeré nabídkové ceny zahrnují veškeré související režijní a výrobní náklady a náklady na dopravu v obci Liberec, pokud není uvedeno jinak.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Položky, popisy prací zahrnují veškerý materiál, pracovní úkon - činnost, výrobky a polotovary, včetně dopravy a nezbytné mechanizace rovněž přesuny, včetně naložení a složení, případně s uložením, pokud není uvedeno jinak.
Pokud není uvedeno jinak, stanovuje se množství provedené práce měřených položek na hotové konstrukci (výsledku práce), ale pouze v předepsaném a tudíž požadovaném tvaru.
Hmoty získané bouráním a demolicí jsou majetkem objednatele, není - li uvedeno jinak.
Jednotlivá položka obsahuje pracovní výkon a potřebnou mechanizaci na provedení typu práce dle technologického postupu, materiál v položce uvedený, pokud není uvedeno jinak.
Použitelnou stavební hmotou, materiálem se rozumí např. dlažba, obruby, živice.
Pod termínem recyklát se rozumí odfrézovaný nebo vybouraný živičný kryt, dále zpracovaný drcením.
Pokud není v popise položky výslovně uvedeno, že příslušná činnost v položce zahrnuta není, zahrnuje položka zejména náklady na všechny činnosti v rozsahu příslušné práce: příprava pracoviště; úpravu, očištění a ošetření styčných ploch a konstrukcí; dodání materiálů a
dílců v požadované kvalitě; zhotovení práce podle technologického předpisu; veškeré nutné ochrany práce; veškeré požadované úpravy práce; veškerou dopravu (svislou i vodorovnou); montážní prostředky a pomůcky; očištění a ošetření pracoviště; zajištění pracoviště proti
všem vlivům znemožňujícím nebo znesnadňujícím práci.
Konečné využití vytěženého materiálu tj. odvoz a likvidace nebo odvoz a uložení na skládku pro druhotné využití stanoví objednatel pro konkrétní opravu nebo soubor oprav

9.

Položky prací je nutno chápat a vykládat ve vztahu ke Všeobecným dodacím podmínkám staveb pozemních komunikací, Technickým kvalitativním podmínkám staveb pozemních komunikací, Oborovému třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací.
10.

Je nepřípustné předpokládat, že popis položek neobsahující všechny podrobnosti, připouští provést práce pod stávající technickou úroveň, s nižšími technickými parametry, než které jsou obvyklé pro daný účel a nezajišťující předpokládanou životnost dané konstrukce za
stanovených provozních podmínek v daném prostředí.

