SMLOUVA O DÍLO
číslo objednatele: 108/00874680/2018
číslo dodavatele: 2018/11

„Snížení energetické náročnosti objektu Centrum 83“
Smluvní strany
Objednatel
Centrum Ř3, poskytovatel sociálních služeb
se sídlem:
Václavkova 950
zastoupený:
Mgr. Luďkou Jiránkovou, ředitelka p.o.
IČO:
00874680
DIČ:
Bankovní spojení:
xxxxxxxx
číslo účtu:
xxxxxxxxxxxx
dále jen „objednatel“
a
Dodavatel
EMH stavební CZ s.r.o.
Sídlo: Na Rokytce 1032/24, Libeň, 180 00 Praha 8
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka
214067
Jednající Martin Hajzler, jednatel
IČO: 01972197 DIČ: CZ01972197
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx číslo účtu
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
dále jen „dodavatel“
uzavírají podle příslušných ustanovení občanského zákoníku
tuto smlouvu o dílo:

Článek I.
P edm t smlouvy
1.1. Dodavatel se zavazuje k provedení díla - stavby „ Snížení energetické náročnosti
objektu Centru Ř3, Havlíčkova 447, Mladá Boleslav“ podle prováděcí projektové
dokumentace vč. výkazu výměr, kterou vypracovala firma Energy Benefit Centre a.s.,
Křenova 438/3, 160 00 Praha 6, IČ 29029210, v rozsahu specifikovaném v oceněném

výkazu výměr (položkovém rozpočtu), který tvoří přílohu této smlouvy a byl součástí
nabídky dodavatele podané v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele předmětu
díla. Součástí provedení díla je i vypracování nezbytné výrobní a dílenské dokumentace.
Místem plnění předmětu plnění díla je objekt Havlíčkova 447, Mladá Boleslav v rozsahu
projektové dokumentace a podle uvedeného výkazu výměr a požadovaného soupisu
prací.
1.2. Dodavatel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem, v jakosti a za podmínek
dohodnutých v této smlouvě, svým jménem a na vlastní odpovědnost, v souladu
s právními předpisy a technickými normami ČR a podmínkami výrobců materiálu
a dodaných zařízení (viz článek VIII. odst. 8.2. smlouvy).
1.3. Objednatel se zavazuje za provedení díla uvedeného v článku I. smlouvy zaplatit
dodavateli cenu za dílo uvedenou v článku III. smlouvy, a to za podmínek uvedených
v této smlouvě.
1.4. Předmětem díla jsou rovněž všechny dále uvedené činnosti:
-

-

průběžná aktualizace harmonogramu provádění prací (v důsledku změn neprodleně,
v ost. případech každé 3 měsíce);
vypracování kontrolně zkušebního plánu stavby, který bude předán investorovi
k odsouhlasení do 7 kalendářních dnů od předání staveniště;
náklady na případnou likvidaci havárie;
zpracování plánu BOZP na staveništi včetně opatření pro jeho zajištění;
náklady na protipožární ochranu;
příprava staveniště včetně přístupu na staveniště;
dodání materiálů a dílců v požadované kvalitě, včetně jejich certifikátů a atestů;
zhotovení práce podle technologického předpisu;
veškeré nutné prostředky ochrany práce;
zabezpečení průchodu pro pěší po celou dobu výstavby;
letní opatření;
zimní opatření;
zhotovení potřebných provizorních přechodů či přejezdů k objektům, včetně
případného nutného osvětlení;
zajištění, aby práce byly prováděny tak, aby nedošlo k narušení nočního klidu;
zajištění pracoviště proti všem vlivům znemožňujícím nebo znesnadňujícím práci
(čerpání vody, zajištění svahu, přístřešky, zazimování stavby, apod.);
soustavné vytyčování zřetelného označení obvodu staveniště;
odvoz a poplatek za uložení vybouraných hmot a nevhodných zemin;
dodržování bezpečnosti a hygieny na pracovišti;
v případě, že před zahájením prací nebo v jejich průběhu bude zjištěn výskyt netopýrů
nebo rorýse obecného, musí dodavatel neprodleně pozastavit práce a tuto skutečnost
ohlásit a projednat s příslušným orgánem ochrany přírody a krajiny;
zajištění vydání potřebných rozhodnutí ohledně stanovení pro přechodné úpravy
provozu na pozemních komunikacích dle zpracované PD a dle vyjádření dotčených
orgánů;
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-

-

-

zajištění vydání rozhodnutí o povolení uzavírek, a to i částečných (zajištění objízdných
tras předpokládá rovněž soustavnou péči dodavatele o řádné a kvalitní značení
objízdných tras);
náklady na objízdné trasy a dopravní značení;
zabezpečení povolení kácení zeleně;
zajištění geodeta a geologa stavby, včetně zajištění potřebných rozborů v
akreditované laboratoři;
zpracování havarijního plánu, který stanoví způsob ochrany díla během stavby, včetně
zajištění odsouhlasení příslušnými orgány, zajištění odsouhlasení je nutné před
zahájením stavebních prací;
náklady na obnovení geodetických bodů;
dodání materiálů a dílců v požadované kvalitě, včetně jejich certifikátů a atestů;
zajištění publicity dle podmínek poskytovatele dotace;
zabezpečení případného náhradního zásobování okolních nemovitostí, včetně odvozu
domácího odpadu, zabezpečení přístupu záchranným složkám organizací ČR;
zajištění a umožnění přístupu pracovníkům organizace provádějící archeologický
průzkum;
zkoušky a měření, revize zařízení;
zajištění ostrahy stavby v průběhu realizace,
zajištění vytápěného a osvětleného prostoru vč. možnosti připojení elektrospotřebičů
pro stálý stavební dozor objednatele a konání kontrolních dnů.
předložení technologických postupu k prováděným pracem, a to alespoň 8 dní před
zahájením prací
doložení technických listů k použitým materiálům
vyzvání zástupce Objednatele (technického dozoru stavebníka) ke kontrole
jednotlivých technologických kroků, zakrývaných vrstev a konstrukcí, a to alespoň 4
dny před jejich zakrytím.

1.5. Dodavatel je povinen zabezpečit provádění díla tak, aby při realizaci díla nedošlo
k omezení současného provozu sousedních objektů nad rámec prováděných prací. Musí
být zachována průjezdnost stávajících komunikací nebo jinak zajištěna přístupnost všech
objektů, zejména pro integrovaný záchranný systém a zajištění dopravní obslužnosti
všech výstavbou dotčených obcí. Dodavatel je povinen odstranit na vlastní náklady
znečištění komunikací způsobené prováděnou stavbou, které by mohlo být způsobilé
vytvořit závadu ve sjízdnosti komunikace, ještě před vznikem této závady. Dodavatel
prohlašuje, že si je vědom této odpovědnosti.
1.6. Dodavatel bere na vědomí, že realizace díla je financována ze strany objednatele
prostřednictvím dotací z veřejných prostředků České republiky a Evropské unie, kterými
jsou finanční prostředky rozpočtu Středočeského kraje, státního rozpočtu České
republiky, rozpočtu Státního fondu životního prostředí. Obě smluvní strany se tedy
zavazují dodržet povinnosti, které jim vzhledem k této skutečnosti plynou z platných
právních předpisů České republiky a Evropské unie, včetně podmínek upravujících
poskytování dotací z Operačního programu Životní prostředí.
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1.7. Dodavatel je povinen pořizovat fotodokumentaci před započetím díla, v jeho průběhu a po
dokončení díla v potřebném rozsahu dle předmětu díla, podle požadavků objednatele,
s digitálním vyznačením data pořízení. Tato fotodokumentace bude součástí předmětu
díla a jeho ceny (viz článek I. odst. 1.4. smlouvy). Při vyúčtování každé části ceny díla
dodavatel přiloží k příslušné faktuře jen přiměřený počet fotografií postihujících průběh
zhotovení dané části díla. V případě dílčích faktur tedy bude přiložena dodavatelem jen
fotodokumentace, která postihuje fakturované položky. V případě těch částí a dodávek
díla, které budou v dalším postupu zakryté, nebo se stanou nepřístupnými, je dodavatel
povinen vést podrobnou fotodokumentaci (popř. videozáznam, nebo digitální záznam)
postihující detailně všechny tyto části. Fotodokumentaci je povinen dodavatel pořídit
rovněž při případném odstranění vad a nedodělků díla. V případě, že dodavatel takovou
dokumentaci nepovede nebo ji povede v nedostatečné podrobnosti, budou strany
v případě sporu o kvalitu díla nebo jeho konkrétní části vycházet z dokumentace, kterou si
pořídí objednatel a její obsah bude pro takový případ stranami považován za nesporný.
1.8. Pořízenou fotodokumentaci je dodavatel povinen:
- předat objednateli v jednom vytištěném vyhotovení a jednou v digitální podobě při
předání díla a při případném odstranění vad a nedodělků díla,
- archivovat v jednom vytištěném vyhotovení a v digitální podobě po dobu záruky
za jakost díla pro případ kontroly a řešení případných rozporů nebo reklamací.
1.9. Závaznost dokumentace:
V případě eventuálního rozporu v platnosti smluvních dokumentů, jsou dokumenty platné
v tomto pořadí: 1) text smlouvy, 2) projektová dokumentace textová a tabulková část, 3)
projektová dokumentace výkresová část, 4) nabídka dodavatele na veřejnou zakázku
s názvem „Snížení energetické náročnosti objektu Centru Ř3“ (dále jen „Veřejná
zakázka“) – výkaz výměr, 5) nabídka dodavatele ostatní, 6) zadávací dokumentace
veřejné zakázky.
1.10. Dodavatel prohlašuje, že vypracoval nabídku na dílo úplně a beze zbytku. Jeho
nabídka obsahuje všechny materiály, práce a postupy a technologie, které jsou potřebné
k dohotovení díla. Vznikne-li v průběhu provádění díla potřeba doplnit smlouvu o dílo
o další materiály, práce postupy a technologie nese toto navýšení dodavatel. Pouze
v případě, že jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající
s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro
provedení původních stavebních prací, může objednatel postupem podle zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, (dále jen „ZZVZ“)
uzavřít smlouvu na tyto vícepráce. Existenci těchto okolností prokazuje dodavatel.
1.11. Součástí díla jsou i práce v této smlouvě výslovně nespecifikované, které však jsou
k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých dodavatel vzhledem ke své kvalifikaci a
zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě
nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu díla.
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Článek II.
Doba zhotovení díla
2.1. Dodavatel provede (tj. dokončí a předá) dílo specifikované v článku I. odst. 1.1. a 1.4.
smlouvy v termínu do 7 kalendá ních m síců ode dne protokolárního předání staveniště
v souladu s P ílohou č. 1 – Harmonogram plnění.
2.2. K započetí plnění předmětu díla bude dodavatel objednatelem vyzván vždy písemně,
e-mailem nebo faxem, a to nejméně 7 kalendářních dnů před požadovaným započetím
prací, přičemž dodavatel je povinen potvrdit převzetí této výzvy, písemně, e-mailem nebo
faxem, s uvedením přesného data započetí předmětu plnění dle článku I. této smlouvy.
Dodavatel je povinen zahájit provádění díla v termínu dle zaslané výzvy. V případě, že
výzva neobsahuje přesný termín zahájení provádění díla, je dodavatel povinen zahájit
provádění díla do 7 dnů ode dne obdržení výzvy dle tohoto odstavce. Tato lhůta neplatí,
pokud objednatel nedodrží podmínky vážící se k zahájení stavby dle této smlouvy.
V případě, že dodavatel nezahájí práce v termínu stanovené dle tohoto odstavce, je
objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
2.3. V případě, že dodavatel začne provádět dílo bez písemné výzvy popsané v článku II. odst
2. 2. smlouvy, nese náklady na práce a dodávky takto provedené sám a objednatel není
povinen jejich cenu ani náklady takto vynaložené hradit.
2.4. Dodavatel může provést dílo před sjednanou dobou.
2.5. Objednatel připouští možnosti dohody o přiměřeném prodloužení doby plnění, zejména
v těchto případech:
- dojde-li během výstavby ke změně rozsahu a druhu prací na žádost objednatele, tyto
budou mít vždy písemnou formu a budou vždy před jejich provedením odsouhlaseny
Radou kraje; a to postupem v souladu se ZZVZ;
- nebude-li moci dodavatel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně
objednatele; za okolnosti na straně objednatele se považují i případná opatření,
stanoviska či rozhodnutí orgánů státní správy nebo správců sítí, v důsledku kterých se
navýší objem prací a dodávek oproti předpokladu stanovenému v projektové
dokumentaci a výkazu výměr (viz článek I. odst. 1.1. smlouvy), to vše za předpokladu,
že taková rozhodnutí, opatření či stanoviska nebudou vyvolána činností či nečinností
dodavatele;
-

zásah takzvané vyšší moci.

2.6. Změna termínů plnění je možná pouze v případě, že taková změna nemá charakter
podstatné změny závazku ve smyslu § 222 ZZVZ. Dohoda o výše uvedených změnách
musí být vždy provedena písemně formou dodatku ke smlouvě, a to na základě obsahu
formuláře, který je označen jako p íloha č. 2 a tvoří nedílnou součást této smlouvy o dílo.
Oznámení o nutnosti prodloužení termínu dokončení díla musí být provedeno neprodleně,
do tří pracovních dnů od okamžiku rozhodného pro potřebu prodloužení termínu, a to
písemně nebo elektronicky. Pokud dodavatel nesplní povinnost písemného oznámení dle
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předchozího odstavce, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, která činí částku
5 % z celkové ceny díla.
Článek III.
Cena za dílo
3.1. Cena za dílo dle článku I. smlouvy je sjednána dohodou na základě nabídkové ceny
dodavatele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách,
ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 8 263 573,62 Kč bez DPH, a to jako cena
nejvýše přípustná.
K této ceně za dílo bude dodavatelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty, v platném znění, DPH ve výši 1 239 536,00 Kč.
Celková cena za dílo včetně DPH činí 9 503 110,00 Kč.
Nedílnou součástí smlouvy je oceněný výkaz výměr uvedený v p íloze č. 3. Celkové ceny
položek (a jejich kalkulací s oceněným množstvím či rozsahem dané položky stanovené
jednotkové ceny daných položek) uvedené v oceněném výkazu výměr jsou pevné a
platné po celou dobu realizace díla. Jednotlivé položky oceněného výkazu výměr v sobě
zahrnují i práce a dodávky tam výslovně nepojmenované, jejichž provedení či dodání je
pro řádnou realizaci a dokončení dané položky oceněného výkazu výměr při odborné péči
dodavatele nutno předvídat a v odborných kruzích jsou považovány za její součást.
3.2. Dodavatel je oprávněn změnit účtovanou výši DPH v souladu se zákonem č. 235/2004
Sb., o dani z přidané hodnoty, jestliže po uzavření této smlouvy o dílo nabude účinnosti
zákon, kterým bude výše DPH v uvedeném zákoně změněna.
3.3. Cena za dílo je konečná, ani jedna strana není oprávněna požadovat změnu ceny díla
proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno. Dodavatel
je povinen poskytnout slevu z ceny díla na neprovedené práce. Dodatečné stavební práce
mohou být zadány pouze postupem v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb.
3.4. Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem vyžadovány
(méně-práce) a tedy nebudou provedeny. Objednatel si v tomto směru vyhrazuje právo
omezit rozsah prováděného díla dle vlastní úvahy. O takovém omezení musí být
dodavatel předem (tj. před provedením a dokončením dané části díla) písemně
informován.
3.5. Dílo lze provést odlišně oproti prováděcí projektové dokumentaci pouze s předchozím
písemným souhlasem objednatele. Před provedením změny díla oproti prováděcí
projektové dokumentaci musí být o rozsahu této změny (věcném i finančním) písemně
informován zástupce objednatele ve věcech smluvních. K této informaci bude přiloženo
stanovisko TDS a zástupce objednatele ve věcech technických. Změna díla oproti
prováděcí projektové dokumentaci i v případě, že nebude zvyšovat cenu díla, musí být
schválena rovněž poskytovatelem dotace, a postupem podle ZZVZ.
3.6. Smluvní strany se dohodly, že při určení změny ceny v souladu s touto smlouvou se bude
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vycházet z ceny stanovené ve výkazu výměr, jsou-li daná činnost, práce či materiál ve
výkazu výměr zahrnuty. Nejsou-li ve výkazu výměr zahrnuty, bude se vycházet z cenové
soustavy URS. Nelze-li změnu ceny určit ani tímto způsobem, změní se cena díla o
částku odpovídající ceně prací a materiálů v místě a čase obvyklé.
Článek IV.
Platební podmínky
4.1. Objednatel nebude poskytovat dodavateli díla zálohy.
4.2. Realizované práce a dodávky budou dodavatelem účtovány objednateli na základě
skutečně řádně provedených prací a dodávek písemně odsouhlasených technickým
dozorem stavby, a to fakturami, které budou splňovat náležitosti daňového dokladu dle
platných obecně závazných právních předpisů, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, v platném znění a bude v nich uveden název „Snížení energetické
náročnosti objektu Centrum Ř3,“, číslo stavby, číslo smlouvy objednatele, číslo
projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006337. Nedílnou součástí každé faktury musí být
soupis provedených prací a dodávek za kalendářní měsíc, a fotodokumentace dle
ustanovení článku I. odst. 1.7. a odst. 1.8. smlouvy.
4.3. Dodavatel je oprávněn vystavit fakturu 1x měsíčně za kalendářní měsíc po uplynutí
tohoto kalendářního měsíce, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den tohoto
kalendářního měsíce; nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací
a dodávek v tomto kalendářní měsíci, písemně odsouhlasený technickým dozorem
stavby. Takto je dodavatel oprávněn vyúčtovat cenu díla až do výše 90 % celkové ceny
díla dle této smlouvy bez DPH. Zbylých 10 % celkové ceny díla je dodavatel oprávněn
vyúčtovat objednateli po řádném a úplném dokončení díla bez vad a nedodělků a jeho
převzetí objednatelem, a to na základě vzájemně písemně odsouhlaseného předávacího
protokolu, případně doplněného o vzájemně odsouhlasený protokol a předání
odstraněných vad a nedodělků. V případě, že k příslušné faktuře není přiložena
odpovídající fotodokumentace (případně z takové dokumentace provedení účtovaných
prací nebo dodávek nevyplývá) a objednatel má pochybnosti o kvalitě či rozsahu takto
účtovaných prací nebo dodávek, může objednatel pozastavit úhradu faktury až do doby,
než se strany dohodnou na tom, zda a v jakém rozsahu a kvalitě byly takto sporné práce
nebo dodávky provedeny.
4.4. Zádržné, dohodnuté podle podmínek předešlého bodu smlouvy, může být po vzájemné
dohodě smluvních stran nahrazeno bankovní zárukou ve stejné výši. Dodavatel
v termínu před provedením úhrady 90 % celkové ceny díla poskytne objednateli originál
záruční listiny ve výši zádržného, platné do termínu předání a převzetí díla, prodloužené
do termínu odstranění vad a nedodělků z protokolu o předání a převzetí díla. Finanční
ústav v záruční listině potvrdí, že uhradí objednateli částku až do výše zádržného
dohodnutého ve smlouvě, jestliže dodavatel nesplní své závazky spojené s dokončením
díla a odstraněním vad a nedodělků z protokolu o předání a převzetí díla. Objednatel
pozbývá nárok z bankovní záruky dnem podpisu protokolu o odstranění poslední vady
nebo nedodělku.
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4.5. Faktura je splatná ve lhůtě 30 kalendářních dnů od jejího vystavení (v případě, že v
průběhu plnění díla to nebude vzhledem k financování z prostředků EU dohodnuto u
jednotlivých faktur jinak), přičemž musí být Objednateli doručena alespoň 25 dnů před
datem splatnosti. Faktura je splatná za předpokladu, že bude vystavena v souladu s
platebními podmínkami a bude splňovat všechny uvedené náležitosti, týkající se
vystavené faktury. Odchylně od předchozí věty smluvní strany sjednaly, že faktura na
zaplacení zbylých 10 % celkové ceny díla dle článku IV. odst. 4.3. smlouvy je splatná do
15 kalendářních dnů. Pokud faktura nebude vystavena v souladu s platebními
podmínkami nebo nebude splňovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn
fakturu dodavateli díla vrátit; vrácením pozbývá faktura splatnosti.
4.6. Pro účel dodržení termínu splatnosti faktury je platba považována za uhrazenou v den,
kdy byla odepsána z účtu objednatele a poukázána ve prospěch účtu dodavatele.
V případě, že by se účet označený v záhlaví smlouvy ukázal v průběhu realizace díla
jako neregistrovaný (ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty), bude dodavatel do 10
dnů povinen označit jiný registrovaný účet, na která bude objednatel účtovanou cenu
díla povinen hradit. Objednatel není povinen hradit cenu díla na účet, který není
registrovaný ve smyslu výše popsaném.
4.7. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu zhotovování díla,
jestliže je dodavatel v prodlení s dokončením díla nebo jeho částí oproti termínům,
uvedeným v článku II odst. 2.1. smlouvy a Harmonogramu plnění tvořícímu Přílohu č. 1
této smlouvy, popřípadě pokud je dodavatel v prodlení s odstraněním zjištěných vad
a nedodělků díla nebo jestliže je dodavatel v prodlení s plněním peněžitého závazku
vůči některému z objednatelů podle této smlouvy
4.8. Veškeré platby budou prováděny v českých korunách.
4.9. Dodavatel souhlasí dle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole,
s výkonem kontroly na předmět zakázky. Dodavatel souhlasí se vstupem kontrolních
orgánů strukturálních fondů Evropské unie do svých objektů, ve kterých se předmět
smlouvy realizuje. Dále se zavazuje předložit ke kontrole kontrolním orgánům veškerou
provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu smlouvy. Tato evidence musí být
archivována v souladu s požadavky zákona o účetnictví a zákona o daních z příjmů.
Dodavatel se zavazuje poskytovat příslušným orgánům ve stanovených termínech úplné,
pravdivé informace a dokumentaci související se smlouvou a projektem (zakázkou,
předmětem smlouvy), dokladovat svoji činnost a umožnit vstup kontrolou pověřeným
osobám – zaměstnancům objednavatele, SFŽP/CRR, Ministerstva životního
prostředí/Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva financí ČR, Evropské komise,
Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního úřadu, a dalších
oprávněných orgánů statní správy do svých objektů a na pozemky k ověřování plnění
podmínek smlouvy, a to po celou dobu realizace projektu (zakázky, předmětu smlouvy)
za účelem kontroly plnění smlouvy a tuto kontrolu, dle požadavků pověřených osob v jimi
požadovaném rozsahu, neprodleně umožnit. V případě, že část díla bude dodavatel plnit
prostřednictvím jiných subjektů je povinen zajistit, aby tyto subjekty podléhali
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povinnostem uvedeným v tomto bodě smlouvy. Tuto povinnost má dodavatel i v případě
dodavatelských subjektů. Dodavatel se dále zavazuje uchovávat veškerou dokumentaci
související se smlouvou a realizací projekt po dobu 10 let ode dne předání a převzetí
díla. Dodavatel je povinen smluvně zajistit, aby součinnost při plnění jeho závazků dle
tohoto bodu smlouvy v plném rozsahu poskytli i jeho poddodavatelé. Pokud tak neučiní,
bude odpovídat objednateli za jejich nesoučinnost sám.
4.10. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se dodavatel stane ve smyslu ust.
§ 106a zákona o dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za
něj ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy
bude rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně), bude objednatel oprávněn
hradit účtované části ceny díla co do částky, odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo
na účet správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané
části bude považovat účtovaná částka za uhrazenou. Dodavatel je na svoji
nespolehlivost Objednatele upozornit po právní moci rozhodnutí. Nesplnění této
povinnosti je hrubým porušením povinností dodavatele.
4.11. Dodavatel předloží objednateli plánovaný finanční a časový harmonogram stavby
(HMG), který určí objem čerpání finančních prostředků na jednotlivé měsíce, rozložený
po měsících. Tento finanční a časový harmonogram tvoří nedílnou součást smlouvy o
dílo jako Příloha č. 1 této smlouvy. Objem finančních prostředků ve HMG nepřekročí
celkovou smluvní cenu díla.
Pokud by překročení provedených částí díla a souvisejícího objemu ročního čerpání
finančních prostředků znamenalo dřívější termín ukončení realizace díla, mohou se
smluvní strany písemně dohodnout na odpovídající změně HMG.
4.12. Středočeský kraj je registrovaným plátcem daně z přidané hodnoty, avšak na přijatá
plnění vyplývající z této smlouvy o dílo nemůže uplatnit režim přenesené daňové
povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, neboť tato
plnění nejsou využívaná pro ekonomickou činnost Středočeského kraje, resp. nejsou
využívána pro uskutečnění zdanitelných plnění. Z tohoto vyplývá, že z předmětných
plnění bude daň odvedena dodavatelem na výstupu tj., že Středočeskému kraji budou
předmětná plnění fakturována včetně DPH.
Článek V.
Vlastnické právo k dílu
5.1. Objednatel je vlastníkem vlastní stavby od počátku jejího zhotovování s tím, že
dodavatel je vlastníkem věcí, které si opatřil k provedení vlastní stavby až do doby, kdy
se zpracováním stanou součástí vlastní stavby.
5.2. Dodavatel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit
práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.
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Článek VI.
Staveništ
6.1. Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Pokud bude dodavatel potřebovat pro
realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.
6.2. Objednatel předá dodavateli staveniště do 3 dnů po odeslání výzvy dle článku II. odst.
2.2.smlouvy, a to na základě zevrubné prohlídky prostoru staveniště a oboustranně
podepsaného písemného protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
6.3. Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána dodavateli pravomocná
rozhodnutí orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není dodavatel povinen
staveniště převzít. Nejpozději při předání staveniště předá objednatel dodavateli též
odsouhlasenou projektovou dokumentaci v jednom vyhotovení. V případě, že objednatel
nesplní povinnost dle tohoto odstavce, lhůta pro zahájení provádění díla nezačne běžet.
Dodavatel je pak povinen zahájit provádění díla do 7 dní ode dne, kdy mu objednatel
předá pravomocná rozhodnutí veřejné správy.
6.4. Dodavatel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí vjezd na staveniště, jeho
provoz, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby, v souladu s § 14 vyhl. č.
268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších
předpisů. Zdroje energií pro realizaci díla si projedná samostatně s jejich správci,
případně s orgány státní správy. Totéž učiní i v případě skládek materiálů, povolení
vybudování objektů ZS apod.
6.5. Dodavatel je odpovědný za všechny škody způsobené na staveništi do doby předání
a převzetí díla a vyklizení staveniště, a to podle obecných ustanovení o náhradě škody.
6.6. Dodavatel je povinen před započetím výkopových prací zabezpečit na svůj náklad
vytyčení všech stávajících sítí a zařízení a splnit veškeré podmínky stanovené ve
vyjádření jednotlivých správců těchto zařízení. Za veškeré dodavatelem způsobené
škody na stávajícím potrubí, vedení a kabelech nese výhradně a v plném rozsahu
odpovědnost dodavatel. Dodavatel je před zahájením provádění díla rovněž povinen
ohledat s odbornou péčí odpovídající jeho předmětu podnikání a závazkům dle této
smlouvy místo provádění díla z hlediska zjištění možných překážek v následném
provádění díla, neuvedených v projektové dokumentaci či dalších podkladech pro
realizaci díla.
6.7. Dodavatel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků
v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
Dále se zavazuje dodržovat hygienické předpisy a podmínky životního prostředí.
Dodavatel je dále povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající
se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení,
požární ochrany apod.
6.8. Dodavatel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 14 kalendářních dnů od
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protokolárního předání a převzetí díla, případně jednotlivé části staveniště. Při
nedodržení tohoto termínu je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, viz článek XIII.
odst. 13.2. této smlouvy a dále je povinen uhradit objednateli veškeré náklady a škody,
které mu tím vznikly.
6.9. Dodavateli je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce
autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném
rozsahu.

Článek VII.
Oprávn ní zástupci smluvních stran
7.1.

Oprávněnými zástupci objednatele při provádění a převzetí díla a ve věcech technických
(dále jen „oprávnění zástupci objednatele“) jsou:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Krajský úřad Středočeského kraje,
Zborovská 11, 150 21 Praha 5
Oprávnění zástupci objednatele jsou oprávněni jednat za objednatele ve věcech
technických a ve věcech, které tato smlouva výslovně stanoví. Není – li touto smlouvou
stanoveno jinak, nejsou oprávnění zástupci objednatele oprávnění činit jménem žádného
z objednatelů právní úkony.
Ve věcech smluvních zastupuje objednatele zmocněný člen Rady Středočeského kraje

7.2.

Oprávněnými zástupci dodavatele jsou:
Stavbyvedoucí: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Osoba poskytující služby v oboru tvorby a kontroly rozpočtů: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Osoba zodpovědného technika v oboru technika prostředí staveb:
Osoba způsobilá v prevenci rizik BOZP a PO: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
Ve věcech smluvních zastupuje dodavatele: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Článek VIII.
Realizace díla, nebezpečí škody na díle,
práva a povinnosti smluvních stran
8.1. Dodavatel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí.
8.2. Při provádění díla postupuje dodavatel samostatně a dílo provádí v souladu projektovou
dokumentací a dalšími podklady, uvedenými v článku I., obecně závaznými právními
předpisy a českými technickými normami. V případě, že výrobce (nebo dovozce) užitého
materiálu nebo zařízení stanoví postup pro montáž, instalaci či aplikaci takového
materiálu či zařízení, je dodavatel, nedohodnou - li se strany jinak, povinen provést
montáž, instalaci či aplikaci takového materiálu či zařízení v souladu s takovými pokyny
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výrobce (nebo dovozce). V případě, že dodavatel dílo provádí v rozporu s předchozími
větami, má se za to, že dílo obsahuje vady a nedostatky.
8.3. Dodavatel prohlašuje, že má k dispozici jedno vyhotovení projektové dokumentace pro
provádění stavby vč. výkazu výměr od objednatele uvedené v článku I. odst. 1.1.
smlouvy.
8.4. Při provádění díla prostřednictvím zaměstnanců dodavatele nebo při provádění části díla
jinou osobou má dodavatel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
8.5. Při zhotovování vlastní stavby je dodavatel povinen vést stavební deník v souladu
se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“).
8.6. Žádný zápis ve stavebním deníku není způsobilý zvýšit cenu za dílo uvedenou v článku
III. odst. 3.1. této smlouvy.
8.7. Oprávněný zástupce objednatele a TDS je oprávněn kontrolovat provádění díla a má
přístup na staveniště kdykoli v průběhu provádění díla. Dodavatel je povinen objednateli
dle jeho požadavků tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit a poskytnout mu za tímto
účelem potřebnou součinnost. O výsledku kontroly bude sepsán protokol, v němž budou
uvedeny zjištěné nedostatky a stanoveny termíny k jejich odstranění. Tento odstavec
platí obdobně i ve vztahu k osobě vykonávající funkci autorského dozoru projektanta a
k osobě vykonávající koordinátora BOZP. Identifikační údaje osob vykonávající funkci
autorského dozoru projektanta a koordinátora BOZP sdělí objednatel dodavateli bez
zbytečného odkladu po jejím určení.
8.8. V souladu se stavebním zákonem bude objednatel provádět při zhotovování vlastní
stavby na staveništi technický dozor objednatele prostřednictvím osoby (dále jen „osoba
vykonávající technický dozor“), jejíž jméno a příjmení bude objednatelem sděleno při
předání staveniště a bude uvedeno v písemném protokolu o předání staveniště
a současně zapsáno ve stavebním deníku.
8.9. Dodavatel je povinen zajistit objednateli a osobě vykonávající technický dozor přístup ke
stavebnímu deníku v průběhu zhotovování vlastní stavby. Na požádání je dodavatel
povinen předložit objednateli a osobě vykonávající technický dozor veškeré písemné
doklady o provádění díla. Tento odstavec platí obdobně i ve vztahu k osobě vykonávající
funkci autorského dozoru projektanta a k osobě vykonávající koordinátora BOZP.
8.10. Dodavatel je povinen při provádění vlastní stavby organizovat na staveništi nejméně 1x
týdně (jinak vždy dle potřeby) kontrolní dny průběhu zhotovování vlastní stavby za účasti
oprávněného zástupce objednatele a osoby vykonávající technický dozor objednatele.
Z kontrolního dne bude pořízen písemný záznam, podepsaný zúčastněnými zástupci
smluvních stran. Zjištěné nedostatky a vady při provádění vlastní stavby je dodavatel
povinen odstranit v termínu uvedeném v písemném záznamu z kontrolního dne. Datum
konání prvního kontrolního dne bude dohodnuto při předání staveniště a uvedeno
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v předávacím protokolu o předání staveniště a současně bude zaznamenáno ve
stavebním deníku. Datum dalšího následujícího kontrolního dne bude vždy určeno
v písemném zápise z proběhnuvšího kontrolního dne.
8.11. Jestliže mají být některé části díla zakryty nebo mají být provedeny zkoušky některých
částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických
norem, je povinen dodavatel nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním
oznámit písemně tuto skutečnost oprávněnému zástupci objednatele a současně učinit
o této skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku.
Nesplní-li dodavatel tuto povinnost, je dodavatel povinen na základě písemné žádosti
objednatele na náklady dodavatele zakryté části díla za účasti oprávněného zástupce
objednatele odkrýt a na základě písemné žádosti objednatele na náklady dodavatele
provést znovu za účasti oprávněného zástupce objednatele zkoušky příslušných částí
díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem.
Nedostaví-li se oprávněný zástupce objednatele k zakrytí částí díla nebo k provedení
zkoušek některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle
českých technických norem, ačkoliv mu bylo jejich uskutečnění písemně oznámeno
dodavatelem nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním a dodavatel současně
učinil o této skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku, nemá objednatel právo
se dožadovat toho, aby byly na náklady dodavatele zakryté části díla odkryty a na
náklady dodavatele znovu provedeny zkoušky příslušných částí díla podle obecně
platných právních předpisů nebo podle českých technických norem.
8.12. Zjistí-li objednatel nebo osoba vykonávající technický dozor, že dodavatel provádí dílo
v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby
dodavatel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem.
Jestliže dodavatel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je objednatel
oprávněn odstoupit od smlouvy.
8.13. Za správnost a úplnost předané dokumentace odpovídá objednatel. Dodavatel je
povinen písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnost nebo
nedostatky, neúplnost a chyby projektové dokumentace vč. výkazu výměr uvedených
v článku I. odst. 1.1. smlouvy a dalších písemných podkladů a pokynů, které dal
objednatel dodavateli a dodavatel mohl jejich nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby
zjistit při vynaložení odborné péče.
Jestliže nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby uvedené dokumentace pro zadání
stavby vč. výkazu výměr a dalších písemných podkladů předaných objednatelem
a pokynů objednatele překážejí v řádném provádění díla, je dodavatel povinen provádění
díla v nezbytném rozsahu okamžitě přerušit. O této skutečnosti je povinen ihned
písemně ve lhůtě 3 pracovních dnů informovat jak TDS, tak osobu objednatele
odpovědnou ve věcech technických dle článku VII. smlouvy. V tomto zápisu (formuláři)
budou podrobně popsány problémy, bránící v pokračování prací. Do doby písemného
pokynu, jak bude pokračováno v odstranění nevhodnosti, nedostatků, neúplnosti a chyb
v uvedené zadávací dokumentaci a v dalších písemných podkladech předaných
objednatelem nebo do doby změny pokynů objednatele nebo písemného sdělení
objednatele, že objednatel trvá na provádění díla podle uvedené zadávací dokumentace,
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v pracích pokračovat nebude. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se
prodlužuje lhůty stanovená pro jeho dokončení. Dodavatel má rovněž nárok na úhradu
nákladů spojených s přerušením provádění díla.
8.14. Zjistí-li dodavatel při provádění díla skryté překážky, týkající se místa, kde má být dílo
provedeno, a tyto překážky znemožňuji provedení díla dohodnutým způsobem, je
dodavatel povinen provádění díla v nezbytném rozsahu okamžitě přerušit. O této
skutečnosti je povinen ihned písemně ve lhůtě 3 pracovních dnů informovat jak TDS, tak
osobu objednatele odpovědnou ve věcech technických dle článku VII. smlouvy. V tomto
zápisu (formuláři) budou podrobně popsány problémy bránící v pokračování prací. Do
doby písemného pokynu, jak bude pokračováno v pracích, budou tyto zastaveny.
Oznámení o zastavení prací musí být provedeno písemně na formuláři, a to za
podmínek uvedených v článku II. odst. 2.5. této smlouvy. Nesplnění této povinnosti má
za následek povinnost uhradit smluvní pokutu dle článku II. odst. 2.6. smlouvy.
8.15. Jestliže dodavatel neporušil svou povinnost dle článku VI. odst. 6.6. smlouvy zjistit před
započetím provádění díla překážky uvedené v článku VIII. odst. 8.16. smlouvy, nemá
žádná ze stran nárok na náhradu škody; dodavatel má nárok na cenu za část díla, jež
bylo provedeno do doby, než překážky mohl odhalit při vynaložení odborné péče. V
opačném případě odpovídá dodavatel objednateli za škodu, která mu v důsledku
nemožnosti dokončení díla vznikne.
8.16. Dodavatel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle. Nebezpečí škody na díle
přechází na objednatele okamžikem předání díla dodavatelem objednateli a jeho
převzetí objednatelem na základě písemného předávacího protokolu. Jestliže však tento
písemný předávací protokol obsahuje vady a nedodělky díla, které je povinen odstranit
dodavatel, přechází nebezpečí na díle na objednatele až okamžikem odstranění těchto
vad a nedodělků dodavatelem.
8.17. Dodavatel prohlašuje, že poddodavatel, jehož prostřednictvím prokazoval splnění
kvalifikačních předpokladů, se v nabídce zavázal k poskytnutí plnění v rozsahu, který je
uveden v nabídce dodavatele, podané v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele
díla dle této smlouvy. Dodavatel zajistí, že poddodavatel, jehož prostřednictvím
prokazoval splnění kvalifikačních předpokladů, bude při plnění této smlouvy poskytovat
plnění v rozsahu dle předchozí věty.
8.18. Změna poddodavatelů oproti obsahu nabídky podané dodavatelem v zadávacím řízení
na dodavatele tohoto díla je možná pouze na základě písemného souhlasu objednatele.
Objednatel se zavazuje, že takový souhlas nebude odpírat v případě, že nový
poddodavatel bude splňovat veškeré kvalifikační požadavky, které splňoval původní
poddodavatel a z informací, kterými bude objednatel v dané situaci disponovat, nebude
vyplývat obava, že nový poddodavatel by mohl provést jemu svěřenou část díla vadně
nebo jiným způsobem narušit realizaci díla dle této smlouvy.
8.19. Dodavatel se dále zavazuje, že poskytne objednateli součinnost, aby objednatel mohl
dostát svým povinnostem dle § 219 ZZVZ.
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8.20. Dodavatel nesmí u díla provádět činnost technického dozoru a tuto činnost nesmí
provádět ani osoba s dodavatelem propojená.
8.21. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla přerušit jeho provádění nebo
jeho provádění ukončit. V případě, že k přerušení provádění díla nedojde z důvodů na
straně dodavatele, prodlouží se o dobu přerušení provádění díla a dalších 7 dní termín
dokončení díla. Pokud bude přerušení provádění díla trvat déle než 2 měsíce, je
dodavatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Objednatel je rovněž oprávněn kdykoliv
snížit rozsah prováděného díla o konkrétní položky a části.
8.22. Dodavatel zajistí, že osoby uvedené dodavatelem v seznamu vedoucích zaměstnanců
dodavatele nebo osob v obdobném postavení, jež budou odpovídat za realizaci
příslušných stavebních prací, předloženém v nabídce dodavatele na Veřejnou zakázku
dle zadávací dokumentace Veřejné zakázky, se budou podílet na realizaci díla, a to ve
funkcích, v jakých byly v seznamu uvedeny. Výměna takové osoby je možná pouze
s písemným souhlasem objednatele.
8.23 Při provádění díla bude vždy v době od 8:00 do 16:00 přítomen zástupce
stavbyvedoucího v místě stavby.
Článek IX.
Pojišt ní dodavatele
9.1. Dodavatel prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu,
jejímž předmětem je pojišt ní odpov dnosti za škody způsobené dodavatelem
t etím osobám v souvislosti s výkonem jeho činnosti, včetně možných škod
způsobených pracovníky dodavatele, minimáln ve výši celkové ceny díla bez DPH
uvedené v článku III. odst. 3.1 Smlouvy, se spoluúčastí nejvýše 5 %, a jejíž prostá
kopie nebo prostá kopie pojistného certifikátu je přílohou č. 4 této Smlouvy. Dodavatel
se zavazuje, že po celou dobu trvání této Smlouvy a v přiměřeném rozsahu i po dobu
záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení
pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.
9.2.

Úředně ověřené kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) dodavatele, resp.
akceptované návrhy na uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto článku
musí být doručeny objednateli nejpozději při převzetí staveniště, pokud je již objednatel
neobdržel od dodavatele v rámci zadávacího řízení. Na žádost objednatele je dodavatel
povinen kdykoliv později předložit uspokojivé doklady o tom, že pojistná smlouva
(pojistné smlouvy) uzavřené dodavatelem jsou a zůstávají v platnosti.

9.3. Dodavatel je povinen mít uzavřeno platné stavebn montážní pojišt ní pokrývající
plnou hodnotu díla se spoluúčastí nejvýše 5 %, a to do předání a převzetí
dokončeného díla. Prostá kopie nebo prostá kopie pojistného certifikátu je
přílohou č. 4 této Smlouvy (spolu s prostou kopií nebo prostou kopií pojistného certifikátu
pojištění odpovědnosti za škody dle čl. 9.1.).
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9.4. Dodavatel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané
dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v
přiměřeném rozsahu i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je
dodavatel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3
pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této
povinnosti ze strany dodavatele považují strany této smlouvy za podstatné porušení
smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit.
Článek X.
Spln ní a p edání díla
10.1. Dodavatel splní svou povinnost dokončit dílo tak, že řádně a úplně zhotoví dílo podle
článku I. smlouvy a v souladu s článkem VIII. odst. 8.2. smlouvy, tedy bez vad a
nedodělků. Nedílnou součástí řádného splnění díla je předání všech písemných dokladů
potřebných k užívání a provozování díla, které se vztahují k těm částem díla, které
zhotovoval nebo dodával dodavatel ve smyslu této smlouvy (a to i prostřednictvím svých
poddodavatelů), a to jejich originálů.
10.2. Objednatel je povinen řádně a úplně dokončené dílo bez vad a nedodělků převzít.
10.3. Dokončené dílo dle článku I. smlouvy bude předáno objednateli na základě písemného
protokolu o předání a převzetí díla podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran
ve věcech smluvních.(dále jen „protokol“). V případě, že se objednatel rozhodne dílo
převzít s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla, budou v protokolu o
předání díla uvedeny i takto zjištěné vady a nedodělky nebránící řádnému užívání díla a
lhůty pro jejich odstranění. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že
má vady nebo nedodělky. Vadou se přitom rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla
stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy či
pokyny výrobců či dovozců materiálu a použitých zařízení tak, jak je stanoveno v článku
VIII. odst. 8.2. smlouvy. Rovněž případné odmítnutí převzetí díla bude zaznamenáno
v protokolu.
10.4. Objednatel není povinen dílo na základě protokolu převzít, jestliže dílo není řádně a
úplně dokončeno, má vady nebo nedodělky nebo spolu s dílem nejsou předány všechny
písemné doklady popsané v článku X. odst. 10.1. smlouvy. Jestliže se objednatel
rozhodne dílo i přesto převzít, jsou smluvní strany povinny v protokolu uvést tuto
skutečnost a uvést v něm soupis vad a nedodělků se závazným termínem jejich
odstranění dodavatelem, případně soupis chybějících písemných dokladů s termínem
jejich dodání dodavatelem objednateli.
10.5. Pokud dodavatel neodstraní závady nebo nedodělky na díle v termínu uvedeném
v předávacím protokolu, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši Kč
1 000,- za každou vadu a každý den prodlení.
10.6. K předání díla na základě protokolu vyzve dodavatel objednatele písemně nejpozději 5
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pracovních dnů přede dnem, kdy bude dílo připraveno k předání, tj. bude dokončeno.
Objednatel zahájí převzetí díla do 5 pracovních dnů od termínu navrženého
dodavatelem. Objednatel má však právo odmítnout zahájení přejímacího řízení, je-li
termín navržený dodavatelem o více než 30 dnů dříve, než sjednaný termín předání díla.
10.7. K předání díla přizve objednatel osoby vykonávající funkci TDS, případně také
autorského dozoru projektanta.
Článek XI.
Záruka za jakost díla a odpov dnost za vady díla
11.1. Délka záruční doby za jakost díla je sjednána na dobu 60 m síců. Záruční doba počíná
běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla. Pokud bylo dílo převzato s vadami a
nedodělky, počíná záruční doba běžet, až ode dne jejich úplného odstranění. Záruční
lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje
samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však
v délce 24 měsíců.
11.2. V průběhu záruky za jakost díla bude mít dílo vlastnosti vyplývající z této smlouvy, tj.
vyplývající z bodu 1.2, bodu 8.2. bodu 10.1. smlouvy a dále bude mít obvyklé vlastnosti
pro využití díla ke stanovenému účelu.
11.3. Pokud se v průběhu záruční lhůty vyskytly na díle vady, má, objednatel právo na jejich
bezplatné odstranění. Objednatel je povinen tyto vady u dodavatele neprodleně písemně
reklamovat. Dodavatel je povinen nastoupit k odstranění běžných vad a nedodělků díla
do 2 kalendářních dnů od doručení písemné reklamace objednatele dodavateli a
odstranit je nejpozději do 5 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele
dodavateli. V případě, že se jedná o vadu, která brání užívání díla (havárie), zavazuje se
dodavatel nastoupit k jejímu odstranění nejpozději do 12 hodin ode dne jejího ohlášení,
do 24 hodin provést alespoň taková opatření, aby dílo bylo možné, byť s dočasným
přiměřeným omezením, opětovně užívat a vadu se zavazuje odstranit nejpozději do 20
dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele dodavateli. Dodavatel je povinen
bez zbytečného odkladu, nejpozději však v termínech výše popsaných, reklamované
vady odstranit, i když neuznává, že za vady odpovídá; ve sporných případech nese
náklady až do pravomocného rozhodnutí o reklamaci dodavatel. Zároveň je dodavatel
nejpozději do 10 kalendářních dnů po obdržení písemné reklamace objednateli oznámit,
zda reklamaci uznává, jakou lhůtu k odstranění vad navrhuje nebo z jakých důvodů
odmítá reklamaci uznat.
Jestliže v případě reklamace objednatele nenastoupí dodavatel k odstranění
reklamovaných vad a nedodělků ve lhůtě stanovené v článku XI. odst. 11.3. smlouvy,
popřípadě je neodstraní v tam popsané lhůtě nebo v tam popsané lhůtě neprovede
opatření potřebná k tomu, aby mohlo být dílo dále užíváno (v případě havárie bránící
užívání díla), je objednatel oprávněn nechat odstranit reklamované vady a nedodělky
díla na náklady dodavatele jinou osobou.
11.5. Nároky z odpovědnosti ze záruky za jakost díla se nedotýkají nároků na náhradu škody

11.4.
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nebo na smluvní pokutu.
Článek XII.
Výpov ď, Odstoupení od smlouvy
12.1. Výpověď musí být písemná. Strany se dohodly na výpovědní lhůtě, která činí jeden den
po dni doručení výpovědi dodavateli. Dodavatel bere na vědomí, že realizace předmětu
plnění dle této Smlouvy závisí na poskytnutí dotace z fondů Evropské unie na realizaci
díla. Objednatel si vyhrazuje právo tuto Smlouvu vypovědět v případě, že mu nebude
poskytnuta dotace z fondů Evropské unie na realizaci díla. Neposkytnutí dotace
se nepovažuje za porušení závazků vyplývajících z této Smlouvy a žádná smluvní strana
nemá nárok na náhradu vzniklé škody nebo úhradu nákladů vzniklých v důsledku
takového ukončení Smlouvy. Výpověď musí být písemná. V případě výpovědi zaniká
Smlouva ke dni doručení výpovědi dodavateli.
12.2. Objednatel může odstoupit od této smlouvy v případě, že dodavatel poruší některou
svou smluvní povinnost dle této smlouvy přesto, že na možnost odstoupení pro
porušování povinností dle této smlouvy bude objednatelem předem písemně upozorněn,
popřípadě pokud bude dodavatel v úpadku či jeho majetek bude postižen exekucí či
výkonem rozhodnutí. To neplatí v případě článku IV. odst. 4.10. smlouvy, kdy nelze
předem písemně upozornit. Dodavateli budou v takovém případě uhrazeny účelně
vynaložené náklady prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi mimo nákladů
spojených s odstoupením od smlouvy. Současně objednateli vzniká nárok na úhradu
vícenákladů vynaložených na dokončení díla uvedeného v čl. II. této smlouvy a na
náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu jejího dokončení ve stejném rozsahu.
Objednatel může odstoupit od této smlouvy i v případě, že k porušení smluvních
povinností dodavatele ještě nedošlo, ovšem z činnosti dodavatele je zjevné, že
k takovému porušení dojde.
12.3. Podstatným porušením této smlouvy ze strany dodavatele se rozumí zejména nesplnění
smluvních termínů podle této smlouvy, nebo provádění díla v rozporu s článkem VIII.
odst. 8.2. smlouvy, a článkem IV. odst. 4.10. smlouvy.
12.4. Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné písemně. Účinky
odstoupení nastanou doručením dle článku 15.3 takového oznámení na adresu povinné
straně uvedenou v záhlaví této smlouvy.
12.5. Objednatel je dále oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud vůči majetku dodavatele
probíhá insolvenční řízení.
12.6. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od
smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně
prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před
uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení
povinné strany obdrží.
12.7. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy.
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Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením
smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných
nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení
smlouvy.
12.8. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, kdy není schopen uhradit
sjednanou cenu díla z důvodů nepřidělení finančních prostředků nebo změny skladby
rozpočtu a s tím související nemožnosti financování realizace díla. V takovém případě se
strany dohodly, že objednateli ve splnění povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale
zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na
jeho vůli. Dodavatel má pak pouze nárok na úhradu ceny do té doby dokončených částí
díla a dále na náhradu nákladů účelně do té doby vynaložených na pořízení
rozpracovaných částí díla.
12.9. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy, jestliže zjistí, že dodavatel:
a) nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával určité hodnoty s cílem ovlivnit chování
nebo jednání kohokoliv, ať již úřední osoby nebo kohokoliv jiného, přímo nebo
nepřímo, v zadávacím řízení nebo při provádění této smlouvy; nebo
b) zkresloval jakékoliv skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo
provádění této smlouvy ke škodě objednatele, včetně užití podvodných praktik
k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže.
12.10. Odstoupení (zánik práv a povinností) nastane až splněním povinností vyplývajících
z vyrovnání smluvních stran.
12.11. Smlouvu lze dále ukončit dohodou smluvních stran nebo písemnou výpovědí ze strany
objednatele, a to i bez uvedení důvodu. Výpovědní lhůta činí v takovém případě 15 dnů
ode dne doručení výpovědi smluvní straně.
Článek XIII.
Smluvní pokuty a úrok z prodlení
13.1. V případě, že dodavatel bude v prodlení se zhotovením a předáním díla nebo jeho části
oproti HMG, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, jejíž výše bude určena jako
násobek počtu dní prodlení se zhotovením díla a 0,2 % z ceny díla bez DPH, označené
v článku III. odst. 3.1. smlouvy. V případě, že dodavatel prokáže, že prodlení vzniklo
z viny na straně objednatele, zanikne objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat.
Dodavatel není v prodlení, pokud nemohl plnit v důsledku vyšší moci.
13.2. Smluvní pokuta za včasné nevyklizení staveniště je 0,05 % z ceny díla bez DPH za
každý i započatý den prodlení dodavatele, nejvýše však 50 000,- Kč za den.
13.3. Smluvní pokuta za nedodržení stanovené lhůty pro odstranění reklamovaných vad
v období záruční lhůty, které brání řádnému užívání díla nebo hrozí nebezpečí škody
velkého rozsahu, ve výši 10.000,- Kč za každou vadu a každý den prodlení.
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13.4. Smluvní pokuty dle této smlouvy hradí dodavatel nezávisle na tom, zda a v jaké výši
vznikne objednateli škoda, kterou je oprávněn objednatel vymáhat samostatně a bez
ohledu na její výši.
13.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla nebo
její části je objednatel povinen uhradit dodavateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné
částky za každý den prodlení.
13.6. Je-li úhrada faktury objednatelem vázána na obdržení finančních prostředků z dotace
udělené z rozpočtu Středočeského kraje, státního rozpočtu České republiky, rozpočtu Státního
fondu životního prostředí / CRR, není objednatel povinen hradit úrok z prodlení za nejvýše 180
dnů prodlení, pokud prokáže, že tyto finanční prostředky nemá k dispozici. Objednatel je však
povinen nejpozději do 10 pracovních dnů od obdržení těchto prostředků poukázat dlužnou
částku na bankovní účet dodavatele. Neučiní-li tak, podléhá povinnosti zaplatit úrok z prodlení
ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení od uplynutí 10-ti denní lhůty po
obdržení finančních prostředků od poskytovatele dotace.
13.7. Úrok z prodlení není objednatel povinen dodavateli hradit, jestliže objednatel pozastaví
platbu dodavateli podle bodu článku IV., bodu 4.7. této Smlouvy.
13.8. Objednatel není povinen hradit úrok z prodlení v případě, že cena za dílo, či její část,
není uhrazena ve lhůtě splatnosti z důvodu zadržení platby pro účely zajištění práv
Objednatele plynoucích z této Smlouvy.

Článek XIV.
Bankovní záruka
14.1. Dodavatel poskytne při podpisu protokolu o předání a převzetí díla objednateli
bankovní záruku ve výši 5 % z celkové ceny díla bez DPH dle článku III. odst. 3.1 Smlouvy za
řádné odstranění vad uplatněných objednatelem vůči dodavateli z titulu odpovědnosti za vady
díla v záruční době. Bankovní záruka musí být platná minimálně po celou dobu záruční doby.
14.2. Právo z bankovní záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že dodavatel
nebude plnit své povinnosti vyplývající ze záruky za dílo, ke kterým je ze smlouvy povinen.
14.3. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně dodavateli výši
požadovaného plnění ze strany banky. Dodavatel je povinen doručit objednateli novou záruční
listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši nejpozději do 7
kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání. Bankovní záruka bude uvolněna objednatelem
do 10 dnů po uplynutí záruční doby a vypořádání všech závazku mezi dodavatelem a
objednatelem.
14.4. Bankovní záruka zajišťuje řádné odstranění vad uplatněných objednatelem vůči
dodavateli z titulu odpovědnosti za vady díla v záruční době, přičemž platí, že:
a) v případě jakékoli změny záruční lhůty je dodavatel povinen platnost bankovní záruky
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prodloužit tak, aby trvala po celou dobu záruční lhůty;
b) právo ze záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že dodavatel neodstranil
vadu díla způsobem a v době, k nimž je podle příslušných ustanovení smlouvy o dílo k
odstraňování vad v záruční lhůtě povinen;
c) nepředložení
bankovní
záruky
v
požadovaném
termínu
je
důvodem
k nepřevzetí dokončeného díla a uplatnění sankcí pro nedodržení termínu dokončení
a předání díla.
14.5. Náklady na poskytnutí bankovní záruky a veškeré další výdaje vzniklé v souvislosti
s plněním povinností dle tohoto článku nese Dodavatel.
Článek XV.
Záv rečná ustanovení
15.1. V případě změny údajů uvedených v záhlaví smlouvy, týkající se smluvních stran, je
povinna ta smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní
stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu
nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, je strana, která škodu
způsobila, tuto v plném rozsahu nahradit.
15.2. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá dodavatel
objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.
15.3. Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo
zánik práv a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy či
výpověď) se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do
vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta
písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy,
jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým
jednáním doručení zmařil nebo přijetí písemnosti odmítl.
15.4. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena
oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.
15.5. Smlouvu o dílo lze měnit pouze písemnými dodatky uzavřenými v souladu se zákonem
a postupem popsaným v čl. III odst. 3.3. a podepsanými statutárními zástupci obou
smluvních stran. To se týká veškerých dodatečných stavebních prací, méněprací a
změny díla včetně případných změn stavby oproti projektové dokumentaci. Tyto musí
být současně předem odsouhlaseny technickým zástupcem objednatele.
15.6. Ostatní vztahy smluvních stran v této Smlouvě výslovně neupravené se řídí zákonem
č. 89/2012 Sb, občanský zákoník.
15.7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem jejího uveřejnění v registru smluv (dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv),
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které provede objednatel.
15.8. Tato smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 3 stejnopisy
a dodavatel 2 stejnopisy.
15.9. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich
svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy. Uzavření této Smlouvy bylo
schváleno
usnesením
Rady
Středočeského
kraje
ze
dne
1.10.2018
č. usnesení 018-29/2018/RK.
15.10. Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená v nabídce
dodavatele, podané v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele díla dle této
smlouvy, jsou nedílnou součástí této smlouvy, pokud tato smlouva nestanoví jinak (viz
čl. I smlouvy).
15.11. Dodavatel v souladu s § 219 ZZVZ a v souladu se zákonem č.106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, v platném znění, souhlasí, aby veřejný zadavatel
(objednatel) uveřejnil na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku
včetně všech jejích změn, dodatků a příloh. Dále Dodavatel souhlasí se zveřejněním
této Smlouvy Objednatelem v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.
15.12. Nedílnou součást této smlouvy tvoří následující přílohy:
Příloha č. 1: Harmonogram plnění /tato příloha bude vypracována až před uzavřením
smlouvy o dílo v návaznosti na znalost konkrétního termínu uzavření smlouvy. Pokud
bude tato příloha v podobě návrhu uchazeče přiložena k nabídce, netvoří součást
nabídky a nebude předmětem posuzování nabídky/
Příloha č. 2: Formulář pro ohlášení změn stavby /přiloženo zadavatelem/
Příloha č. 3: Oceněný výkaz výměr /příloha bude předložena v nabídce//přikládá
uchazeč/
Příloha č. 4: Pojistná smlouva/pojistný certifikát – pojištění odpovědnosti za škodu a o
stavebním a montážním pojištění /přikládá vybraný uchazeč při podpisu smlouvy/
Příloha č. 5: Seznam poddodavatelů (subdodavatelů)
Volná samostatná příloha č. 6 na CD - Zadávací dokumentace Veřejné zakázky
Volná samostatná příloha č. 7 na CD - Nabídka dodavatele na Veřejnou zakázku.
V Praze dne ……….

V Bosni dne
Dodavatel

Objednatel

……………………………………

…………………………………
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P íloha č. 2
FORMULÁ
PRO OHLÁŠENÍ ZM N STAVBY
„Snížení energetické náročnosti objektu Centrum Ř3“
Určeno:

Ěv kopii v cn p íslušný odborě

Číslo SoD:
Termín pln ní:
Celková cena díla:
Dodavatel:
IČO:
Oprávn ná osoba:
Telefonní spojení:
Popis p edm tu informace:
Popis problému:

Čeho se dodavatel domáhá:
Nejzazší termín pro uzav ení dohody o zm n v realizaci díla:
Datum, podpis oprávn né osoby
Datum, potvrzení p evzetí podatelny objednatele:
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EMH stavebni CZ s.r.o.
Na Rokytce 1032/4

AKCE: "Snfie ni energeticke ",lracnasti abjektu Centrum 83"
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Soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb
Stavba

1150

SEN objektu Centrum 83, Mlada Boleslav

Objekt:

SO 01

Architektonicko-stavebni reseni

Rozpocet:

1

Architektonicko-stavebni reseni

Zadavatel

Centrum 83, poskytovatel socialnich sluzeb

IGO 00874680

Vaclavkova 950

DIG

29301 Mlada Boleslav-Mlada Boleslav II
Zholovitel :

J

EMH stavebni CZ s.r.o.

IGO: 01972197

Na Rokytce 1032/24
ｄｉ

ｇ Ｚ＠ ｾ

Ｐ Ｑ＠ Ｙ Ｗ ＲＱ

Ｙ ｴＭ

180 00 Praha 8

Rozpis ceny

e elkem

HSV

87 1 4 39,97

PSV

6949 153 ,6 5
25 000 ,00

MON
Vedlejsi naklady

2 50000,00

Ostatni naklady

167980, 00

Celkem

8263573 ,62

Rekapitulace da ni
Zaklad pro sn izenou DPH

15

%

8 263 573 ,62 e ZK

Sn lzena DPH

15

%

1 239 536,00 e ZK

Zaklad pro zakladni DPH

21

%

0,00 e ZK

Zakladni DP H

21

%

0,00 e ZK

Zaokrouhleni

0,38 e ZK

9 503 110,00

Cena celkem s DPH

Za zhotovitele

ZpraCDvano prog ramem BUILDpower S, © RTS, a.s .

CZK

Za objednatele
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Rekapitulace dilu
Cislo

Nilzev

Typ dilu

Celkem

%

61

Upravy povrchu vnitfni

HSV

153898,77

2

63

Podlahy a podia hove konstrukce

HSV

23 008,00

0

94

Leseni a stavebni vytahy

HSV

14 7900,00

2

95

Dokoncovaci konstrukce na pozemnich
stavbach

HSV

200251,45

2

96

Bourani konstrukci

HSV

150706,43

2

99

Stavenistni pfesun hmot

HSV

9895,49

0

712

Povlakove krytiny

PSV

201 555,95

2

713

Izolace tepelne

PSV

393359,57

5

721

Vniti'ni kanalizace

PSV

472 1,69

a

734

Arm atury

PSV

42 512,80

1

762

Konstrukce lesarske

PSV

7 269,46

0

764

Konstrukce klempifske

PSV

93560,71

1

766

Konstrukce truh larske

PSV

6 129646,06

74

767

Kon strukce zamecnicke

PSV

24451,39

0

782

Konstrukce z pfirodniho kamene

PSV

45161,97

1

784

Malby

PSV

6914,05

0

M2 1

Elektromontaie

MaN

25 000,00

0

096

Pfesuny suli a vybouranych hmo!

PSU

185779,83

2

VN

Vedlejsi naklady

VN

250000,00

3

ON

Ostatn; naklady

ON

167980,00

2

8263573,62

100

Cena celkem

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS , a .$ .
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Polozkovy soupis praci a dodiivek
S:

1150

SEN objektu Centrum 83 , Mlada Boleslav

0:

SO 01

Architektonicko-stavebnl resen i

R:

Architektonicko-stavebni reseni

P.C. Cislo polozky

11610991004ROO

Nazev polozky

MJ mnozstvi

UDravv Dovrchu vnitfni

｡ｫ ｾ｡ｮＡｶｙｐｦｬｔｴｩｃＱｯ

-ｬ［Ｐｲ＠

---

----- ------

m2

371.14250 !

51612401391RT2

1

61612425931 ROO

dvere 1.08 : 19.1475

0.8
19.1475

Omitka maly-eh ploch vn itfnich stem do 0,09 m2 , vape nnou stukovou omitkou

5,00000

IOmitka maly-eh ploch vnitfnich stem do 0,25 m2 , vapennou stukovovou amitkou

©

I

190,001

950.00 1RTS 1811

Omitka maly-eh ploch vnitfnich sten do 1 m2, vapennou stukovou om itkou

1 kus 1

5,00000 1

390,001

1 950,00 1RTS 18/ I

Omitka vapenna vnitfniho osteni . stukova

1 m2 1

157,13750 1
157,1375

660.001

103 710.75 1RTS 181 1

Me 15, v pasu , tl.

50,77500

20 mm

die vYpoclu lesnen! : 203.1"0.25
81631100001 RAO

ｾ＠

5,00000 1

IVyrovnavaci pater

!RTS 17/1

500,00 1RTS 18/ I

kus

die vYpoclu lesnen! : 628.55"0,25

7 1632451021ROO

14103,42 !RTS18/1

13.6

okna ocel : 0.8

1

38.001

337.595

okna hist : 13,6

41 612401291RT2

153898.77

628.55

okn. 1.08 : 337.595

3612401191RT2

Celkem

628.55000

IZacisfovaci ekenn i lista pro omitku tI. 15 mm
die vypottu tesnen i : 628,55

ＲｦＶＱＰＹｩｒｏｯｉｚ

cena I MJ

Cen.
soustava I Cenova
platnost
uroven

IOrobne opravy stav.podlah die PO , po vybourani otvorD

002 : 1.1"1
003 : 1,1 "1

Zpracovano programem BUILDpower S. © RTS, a.s.

•

IRTS 1711
IRTS 171 1 1
IRTS 171 1

J

23008"00

50.775
m2

I

8,45000
1,1
1,1
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Polozkovy- soupis praci a dodavek
S:

SEN objektu Centrum 83, Mlada Boleslav

1150

0: SO 01

Architektonicko-staveb nl reseni

R:

Architektonicko-stavebni reseni

1

------

P C Cislo polozky

Nazev polozky

-

cena I MJ

MJ mnozslvi

Cen.
soustava I Cenova
platnost
uroveri

Celkem

004 : 1"1
DOS : 1"1
006 : 1,05"1

1,05

1

007 : 1"1
009 : 2,2"1

Oil: 94

9 1946941102RT3

2,2

rｉ ｾｯｮｴ｡ｺ＠

Leseni a stavebni vytahy

,

sestavy pojizdneho hlinlkoveho leseni (veze) plochy 2.5 x 1,45 m, pracovn i ｶｹｾｫ＠

ｾ＠

do

8,31

sada

I

11 946941802RT3

12 949942101 ROO

8 OOO,OO IRTS 18/ 1

IRTS 17/ 1

Montaz sestavy pojizdneho hlin lkoveho lesen! (v.ale) najemne sestavy pojizdneho hlinikoveho
lesen i (veze)
plochy 2,5 x 1,45 m, pracovni vYsky do 8,3 m

den

10,00000

750,00

7500,00 RTS 18/1

RTS 17/1

Demontai: sestavy pojlzdneho hlinikoveho lesen i (veze) plochy 2,5 x 1,45 m, pracovn! vysky do
8,3 m

sad a

2,00000

3200,00

6400,00 RTS 18/ I

RTS 17/1

•

Hydraulicka: zvedaci plosina veelne obs luhy instalovana na automobilovem podvQzku, vysky
zdvihu do 27 m
veelne obsluhy instalovana ns automobilovem podvQzku ,

RTS 17/ 1

pri vymene vyplni : 20

I

4000,00j

2

pri vymene vyplni : 2

10 946941192RT3

2,000001

147900.00

20

1319419000000RRO

Leseni lehke pomocne , vyska podlahy do 1.2 m, pro veskere pomocne prace

I

kus

I

1,00000 1

25000,001

25000,00 Vlastni

IKalkul

1

1 14 19419000001RRO

Lesenf lehke pomocne - pri vymene oken, pro veskere prace - die zhotovitele

I

kus

I

1,00000 1

90 ｏＬ

90000,00 Vlastni

IKa lkul

I

®

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS , a.s.

ｾ＠

•
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Polozkovy soupis praci a dodavek
S:

1150

SEN objektu Centrum 83, Mlada Boleslav

0:

SO 01

Architektonicko-stavebni Feseni

R:

1

Architektonicko-stavebnl Feseni

P .C. Cislo polozky

15 1952902110ROO

Nazev polozky

MJ mnozstvi

Ookoncovaci konstrukce na pozemnich stavbach
istenj budov zametanfm

\I

mistnostech, chodbach. na schodisti a na pude

cena I MJ

Celkem

Cen.
soustava I Cenova
platnost
uroven

200251,45

137.30000

vymera zmeFena kreslfclm programem ;
F05: 137.3

I

161952901199RS1

I

1719529911 11ROO

137.3

I kus I

VyCisteni budov 0 vysce podlazi 4 m
Zakrjvan[ vnitfn fch podlah die PO ,

ass + geotextilie

die \/'fpoclu lesneni : 203,1"1
18 [900

RT1

[HZS, Prace v larifnl IMe 4
stehovani nabytku : 120

f6tie ochranna separatnr; PE ; 6ira; II = 0,05 mm ; s

Oil: 96

21 965041441 RT3

I

70 ｏＬ
ｾ＠

70000,00 V laslni

IKalkul

I

203,10000'
ＴＲＬｏ

ｾ＠

85708,20 Vlastn!

IKalkul

I

160,OOOOO [

250,001

40 OOO,OO [RTS 18/1

[RTS 17/1

...203,1
" ....

120

40

= 2 000 mm ; I = 50,000 m

zakrjvani ; 300

20 28328118.AR

m2

h

zakr)'vani nabytku : 40

19128323201R

I

ｏ ｾ＠

1Ｌ ｏ

paska lesnfci samolepici; jed nostranne; tI . 0 ,15 mm ; s - 50,0 mm

Bourani konstrukci

Bourani podkladu pod dlazby nebo litych celistvych dJazeb a mazanin lehcenych , tlousfky pres
100 mm, plochy pres 4 m2

300,00000
300
10,00000

43,93600

RTS 1711

15070643

RTS 17/1

vymera zmei'ena kreslicim programem .

F05 : 137,3"0,32
22 1965048115ROO

@)

IDoCiSteni povrchu po vybourani dlazeb do tmele, plochy do 15%

43,936
137,30000

vYmera zmefena kreslicim programem :

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS , a.s.
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Polozkovy soupis praci a dodavek
5: 1150

SEN objektu Centrum 83 , Mlada Boleslav

0

Architektonicko-stavebni Feseni

SO 01

R: 1

Pc Cislo polozky

Architektonicko-stavebn i resen i

Nazev polozky

MJ mnozstvi

F05 : 137,3
23 1968092001 ROO

IVybourani vnitfnich parapel u kamennych , sifky do 30 em , tlou st'ky 3 em

21 ,70000
1,3

W02 : 2 ,05

2,05

W06 : 2 ,05

2,05

W13 : 1,25"2

2,5

W25 : 2,65"2

5,3

W26a : 1,05"5

5,25

W27: 0,55

0,55

W28 : 1,65

1,65

W26b: 1,05

1,05

IVyveseni, vyboura ni vYplni atvorD, vcetne vn itfn iho pa rapetu , sit[ , i:aluzii, obk ladu

371 ,14250

okna 1,08 : 337,595

337,595

okna his! : 13,6

13,6

okna ocel : 0,8

0 ,8
19,1475

dvere 1,08 : 19,1475
251968062361ROO

IPriplalek za selme vybourani vyplni, min poruseni vnejsi spa lely
okna 1,08 : 337,595
okna his! : 13,6
okna ocel : 0 ,8

dvere 1,08: 19 ,1475

[D1E-99

®

Stavenistni piesun hmot

Zpracova no programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Celkem

137,3

WO l : 1,3

241968062360ROO

cena I MJ

Cen .
soustava I Cenova
platnost
uroveli

m2 - I

371 ,14250 f

75,00j

27835,6§JVlasl ni

IKa lkul ｾ＠

337,595
13,6

0,8
19,1475

9 895,49
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Polozkovy soupis praci a dodavek
S:

SEN objektu Centru m 83 , Mlada Boleslav

1150

0 : SO 01

Architekton icko-stavebni reseni

R: 1

Architektonicko-stavebni re sen i

P.e Cislo polozky
26 1999281111 ROO

Oil : 712

2T12300833RT3

Nazev polozky
IvYsky do 25 m,

I

l

Povlakove krytiny

Odstranen i povlakove kryti ny a mechu na strechtl ch plochych do 10" pov lakove kryti ny
trivrstve, z ploch jednotlive pres 20 m

mnozstvi

Ｎ＠ ｾ
1

t

m2

12,68652 ! --U 780:ocil

169,30000 1

Celkem

9895,49 IRTS ｾ

201555.95
30,:/

JRTS

i!7TJ

ｾ＠

5 079,00tTS 18/ 1

IRTS 17/ 1

'lYme-fa zmefena kresHcim programem .

F05 : 137,3

137,3
18
14

boky atiky : 40·0,45
vrch atiky : 40·0,35

U12300834RT3

cena I MJ

Cen.
soustava I Cenova
platnost
urovei'i

Odstranemi povlakove krytiny a mechu na stfechach plochych do 10" povlakove krytiny
kai:de dais! vrstvy, z ploch jednotlive pres 20 m
vymera zmefena kreslicim programem .

F05 : 137,3
boky atiky : 40·0,45
vrch atiky : 40·0,35
Mezisoutet

celkem 5 vrstev : 169,3
Povlakove krytiny stfech do 10" za studena asfaltovou penetracn i suspenzi, vcetne dodavky
emulze 0,4 kg/m2
vYmera zmefena kreslicim programem :

F05: 137,3
boky atiky : 40·0,45
IIrch atiky : 40·0,35

m2

338,60000 1

6,0,

2 031,60 1RTS 18/ 1 J RTS ｾ＠

137,3
18
14
169.3
169,3
169,30000

137,3
18
14

ｾ＠
Zpracovano programem BUI LDpower S, © RTS , a.s.
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POlozkovy soupis praci a dodavek
S:

1150

SEN objektu Centrum 83, Mlada Boleslav

0: SO 01

Architektonicko-stavebni reseni

R:

Architektonicko-stavebni reseni

P.e Cislo polozky

Nazev polozky

MJ mnozstvi

cena I MJ

Cen.
soustava I Cenova
uroveri
platnost

Celkem

169.30000

Povlakove krytiny stfech do 100 pasy pfitavenim v eele plase , 1 vrstva . bez dodavky pasu
vYmera zmefena kreslicim programem :

F05: 137,3

137 ,3
18
14

boky atiky : 40'0,45
vrch atiky : 40"0,35
1

J

3 7123731 11RVI

Povlakove krytiny sHech do 10 0 termoplasty kotvene do betonu , 6 kotev/m2. t l. izolace do 300
mm, bez dodavky f6lie, bez rozlise ni tloust'ky folie

m2

--

169,300001

430,00j

72 799,001RTS 181 1

150,01

5 655,00 iRTS 18/1

150,001

7200,00 RTS 181 1

IRTS 17/1

1

vtetne ukotvenl k podkladu hmoidinkami, svafeni vsech spoju a prekryti kotev f61ii.
vYmera zmefena kreslicim programem :

F05 : 137,3

137,3
18
14

boky atiky : 40'0,45

vrch atiky : 40'0,35
I 321712378006ROO

m

Dopli'ikove konstrukce k povlakovym krytinam z t61ii rohova lista vnejsi, RS 100 mm , Z
pozinkovaneho plechu s povrchovou upravou PVC

37.70000 1

IRTS 17/1 - I

vcetne dodavek vyrobkiJ
Uprava delky a pripevnen [ rohove listy natloukacimi hmo:i:dinkami veetne dodavky ｉｩｾｴｹ
Ｎ＠

die vYPisu klempirskych konstrukci :

k17 : 37,7
33 712378007ROO

Doplr'lkove konstrukce k povlakovym krytinam z falii rohova liMa vnitfn f, R$ 100 mm, Z
pozinkovaneho plechu s pov rchovou upravou PVC

37,7
m

48.00000

I

RTS 17/ 1

vcetne dodavek vyrobkO

®

Uprava delky a pfipevnenr rohove listy natloukacimi hmo:i:dinkami v{:etne dodflVky liMy.

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy soupis pracf a dodavek
S:

1150

SEN objektu Centrum 83, Mlada Boleslav

0:

SO 01

Architektonicko-stavebni resen I

I

Architektonicko-stavebnl resenl

R:

PC. Cislo polozky

I

Nazev polozky

MJ

cena I MJ

mnozstvl

Celkem

Cen.
soustava I Cenova
platnost
uroveri

die vypisu klemplfskych konstrukd :

k16: 48

I 341712378101RT4

48

Dopli'lkove konstrukce k povlakovym krytinam z f6m odvetrani kanalizace , prumer 125 mm , S
mani:etou z folie z mekceneho PVC
veetne dodavek vyrobku

I I
kus

1,00000 1

1 245,00j

1 245,00 1RTS 181 1

1 kus 1

1,00000 1

1 190,00j

1 190,001RTS 18/1

j RTS 17/1

220,00j

41 715,521RTS 18/1

IRTS 17/1

ｊＺｾ＠

Osazeni a ukotvenl kom inku, pFitaven i tesnici mantety.
Doplflkove konstrukce k povlakovym krytinam z f6W prostup pro kabeJy, prumsr 75 mm , S
manzetou z folie z mekceneho PVC

1 35 1712378104RT3

1

veetne dodiwek vyrobku

Osazeni a ukatve"! prostupu, utesneni PU penou , pfitaveni limee a doplneni za livkovou hmotou.

ＭｾＬ＠

36 1712391171 RT1

Ipodkladni. 1 vrstva , bez dodtwky textilie
ｶｹｭｾｲ｡＠

F05: 137,3
boky atiky : 40'0,45
vrch atiky : 40'0,35
1 37 128322001 2R

169,30000

zmei'ena kreslicim programem :

f61 ie izalacni stresni hydroizolacni; tloust'ka 1,50 mm; plosna hmotnost 1850 91m2: PVC-P , PES 1 m2
vyztuz ; ｾ＠ = 15 000 ,0

137,3
18
14
189,61600 1

vymera zmefena kreslicim programem :

F05 : 137,3
boky atiky : 40'0,45
vrch atiky : 40'0,35

@

Mezlsoueet

12 % : 169,3'0,12

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a,s,

137,3
18
14
169,3
20 ,316
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S:

SEN objektu Centrum 83 , Mlada Boleslav

1150

0: SO 01

Architektonicko-stavebni res eni

R: 1

Architektonicko-stavebni fesen i

P.t Cislo polozky

C12852269 1R

Nazev polozky

MJ mnozslvi

pa s izo lacni z modifikovaneho asfaltu natavitelny ; nosna vlozka skelna rohoz + AI f6lie ; horn i
stran a jemny mineraln ; posyp; spodn; strana PE f6tie : U. 4,0 mm
vyme ra zmefena kresHcim programem .

m2

F05 : 137 ,3

194,69500 1

18

vrch atiky : 40·0,35

14

geotextilie skelna vlakna: funkce separacn i; plosna hmotnost 120 91m2

Celkem

135,001

26 28 3,83 1RTS 18/1

I RTS 17/1

137, 3

boky atiky : 40"0,45

Mezisouret
15 %: 169,3"0,15
39 169366195R

cena I MJ

Cen.
soustava I Cenova
platnost
uroveri

169.3
25 ,395
177 .76500

vymera zmefena kreslicim programem :
F05 : 137,3
boky atiky : 40"0,45
vrch atiky : 40·0,35

40 9987 121 03ROO

137,3
18
14

ｍ･ｺｬｳｯｕｴｾ＠

169,3

5 % : 169 .3"0 .05

8.465

v objektech vysky pres 12 do 24 m

•

1,4 5058

306 ,60000

39335957

Veetn€! acistlmi podkladu ad nesoudltnych vrstev.
vjmera zmefena kreslicim programem :

F05 : 137,3"2

®

274 .6

boky atiky : 40"0,45

18

vrch atiky : 40"0 ,35

14

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy soupis praci a dodavek
S:

1150

SEN objektu Centrum 83 , Mlada Boleslav

0: SO 01

Architektonicko-stavebni reseni

R: 1

Architektonicko-stavebni reseni
- - - - - - - --- -- - -

P.C. Cislo polozky
42 1713181141RT1

Nazev polozky

-

- -- --

,MJ mnozstvi

cena I MJ

122,76000 1

Izolace foukana foukana volne , mineralni

Celkem

1 385,00

Cen.
soustava I Cenova
platnost
uroven

170 022,60 1RTS 1811

RTS 1711

3850,0°1

3 298,68 1RTS 1811

IRTS1711

2151,0°1

90 371 ,68 1RTS 1811

Vyfiznuti otvoru v podkladu pro osazeni stroje na fou kfm i izolace, fouktmi a dodavka izolace . Zaprave nl vyfezaneho otvoru.

vYmera zmeFena kreslicim programem ;
F02b : 151"0,3
221"0,3

45 ,3
66 ,3
111 .6
11,16

MeZlsouret

10 % : 11 1,6"0,1

I

43128375460R

deska izolatni tepelne izol.; extrudovany polystyren, povrch hladky; soutinitel tepelne vodivQsti

0,035 W/mK; obj. hmotnost 40,00 kg/m3

I I
m3

vrch atiky : 40"0,35"0,06

0,84
0,84

Meztsoucet

2 % : 0,84"0,02
44:28375768 ,A

0,0168
43 ,48260

Oeska izolacn i polystyren samozhasivY EPS 150

vymera zmefena kreslicim prog ramem :
F05 : 137,3"2"0,15
boky atiky : 40"0,45"0,08

41 ,19
1,44
42 ,63

Mezisouret

2 % : 42 ,63"0,02

I 45 128375972R

deska spildova , klfn EPS 150; penovy polystyren ; soucinitel tepe lne vodivosti 0 ,035 W / mK

F05 : 137,3"2"0,15
Mezlsoutet

®

2 %: 41,19"0,02

Zpracovano programem BUILOpower S, © RTS , a,s.

0,8568° 1

0,8526

I I
m3

42 ,0138° 1

IRTS 17/ 1 I

41 ,19
41 ,19
0,8238
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SEN objektu Centrum 83, Mlada Boleslav

1150

S:

0: SO 01

Arch itektonicko-stavebni reseni

R:

Architektonicko-stavebni Feseni

-

1
-

P.e Cislo polozky
1 461998713103ROO

Nazev polozky

cena I MJ

MJ mnozstvi

Ivobjeklechvysky do 24m

1

Celkem

I

9.35368 f

1400,00!

4 ＰＴ

SUesni vtoky vtok sltesni sanaeni v povlakove krytinA, stfecha zateplena. D 160 mm

1 kus 1

1,00000 J

1 4817212313 11ROO

Siresn! vloky Doplnky pro sUesni vloky zapach ova klapka pro sUesni vlo ky

1 kus 1

1,00000 L

680,001

!

600,00 1

49199872 1101 ROO

ｾ＠

,

50 m vodorovne , meFeno ad

Oil: 734

50 r73422521 RROO

511998734103ROO

Oil: 762

52762441 113ROO

0,00281

I presun hmo! pro vniti'nf kanalizaci v objektech vysky do 6 m
ｴｅｾｺｩｳ･＠

pudorysne plochy sk ladky do leziste pudorysne plochy objektu

Armatury

,

Demontai, montaz: a dodavka te rmostaticke hlavice bez sro ubeni, s termostatickou hlavicf
standart

Idie TZ : 50

,

Ipfesun hmo! pro armatury v objektech

[ kUS

I

50,00000 1

13 095. 151RTS18i I

•

10i1 : 721
1 471721231212RTl

Vnitrni kanalizace

Cen .
soustava I Cenova
platnost
uroven

472169
Ｐ Ｎ＠ Ｐ

ｾ＠

4 04o,001RTS 18/ 1

I

680.001RTS 18/1
1,691RTS 18/ 1

42512.80
850,OOj

vYsky do 4 m

Konstrukce tesarske

Oblozeni atiky montai: z ､ｲ･ｶｯｳｴｾｰｫｹ｣ｨ＠

desek, 1 vrstva , pripevneni hmozdinkami a !>rouby

0,01600 !

14.00000

800,00l

I

12,801RTS 181 I

726946

IRTS 17/1

1
1

IRTS 17/ 1 1
IRTS 17/ 1

I

42 500.00[VlaSln;

50

IRTS I7II1

I

1

ndiV

IRTS 17/ 1

RTS 17/ 1

vymera zmefena kreslicfm programem .

vrch atiky: 40·0,35

ｾ＠

53 1762595000ROO

ISpojovaci a ochranne prostredky k polozeni podlah

14
0.37800

Zacatek provozniho sou t tu
vymera zme fena kreslicim programem :

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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SEN objektu Centrum 83, Mlada Boleslav

1150

S:

0: SO 01

Architektonicko-stavebni reseni

R: 1

Architektonicko-stavebni reseni

P.C. Cislo poloiky

Nazev polozky

MJ mnozstvi

vrch atiky : 40"0,35

cena I MJ

Cen .
soustava I Cenova
platnost
uroveri -

Celkem

14

8 % : 14·0,08

1,12

Konec provozn iho souc:: tu
15, 12"0,025
I 54 160725017R

0.378

1

deska dfevostl:!pkova tfivrstva pro prostfedi vlhke; strana nebrousena; hrana rovna; tI = 25 ,0 mm ｉｾ＠
ｶｹｭｾｲ｡＠

ｺｭｾｦ･ｮ｡＠

15,1200

ｾ＠

4 324, 32 1RTS 181 1

IRTS 17/ 1

kreslicim programem .

vrch atiky : 40"0,35

14
14

Mezisouret

8 %: 14*0,08
5519987621 03ROO

ＲＸＶＬＰ

1,12

IPi'esun hmo! pro konstrukce tesa r-ske v objektech vysky do 24 m

0,2 251 7

,

50 m vodorovne

Oil: 764

J

5 764233420ROO

Konstrukce klelTlQii'ske

J

Lemovan i z titanzinkoveho plechu vyroba a montal: lemovani zdi
na plochych stfechach vcelne rohu , spoj u, list a dilalaei, rs 250 mm
veetne zednike vypomoci a spojovacich prostredku.

I I
m

93560.71
11,00000 1

680, 001

die vYPisu klempifskych konstrukd :
k08: 11
57 764510450R OO

@>

Oplechovanf parapetu z titanzinkove ho plechu vyroba a montaz vcetne rohu a spojovacich
prostfedku
rS 330 mm
die vYp;su klempifskych konstrukCi .
k01 : 1,3"2

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS , a.s.

11

m

32,20000 1

1 045 ,00

•

7 480'00 i RTS 1811

...,

33649 ,00 RTS 1811

i RTS1 7/ 1

RTS 17/ 1

2.6

Stran ka 11 z 28

Polozkovy- soupis praci a dodavek
S:

1150

SEN objektu Centrum 83, Mlada Boleslav

0: SO 01

Architektonicko-stavebni resenl

R: 1

Architektonicko-stavebni feseni
- - - - - - ----

p_c_ Cislo polozky

Nazev polozky
k02
k03
k04
kOS

: 0 ,6'2
: 1,7'1
: 1,6'3
: 0 ,5'1

k06
k09
kl0
kll

: 1,4'1
: 2,6'1
: 2,9'1
: 3,2'1

MJ mnoZstvi

die vYPisu klempifskych konstrukci :
k07 : 40
59 1764410850ROO

IDemontaz oplechova nf parapetu rs ad 100 do 330 mm

die vypisu klem pi fskych ko nstru kci :
kOl : 1,3'2

@)

k02
k03
k04
kOS
k06

: 0,6'2
: 1,7' 1
: 1,6'3
: 0,5' 1
: 1,4' 1

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

cena I MJ

Celkem

Cen.
soustava I Cenova
platnost
tiroveii

0,5
1,4
2,6
2,9
3,2
5 ,2
0, 7

k14 : 0,7'1
klS : 1,1'4
Oplechovani zdi a nadezdivek z titanzinkoveho plechu vyroba a montai: vcetne roM
rs 600 mm
vcetne spojovacfch prostfedku .

--

1,2
1,7
4,8

k12 : 5,2'1
k13 : 1' 1

ｾＶＴｓＳＰｒｏ＠

---

4,4
m

40 ,00000 1

1 155,001

46 200,00 1RTS 18/ 1

IRTS 17/1

40
32,20000
2,6
1,2
1,7
4,8
0 ,5
1,4

Stranka 12 z 28

Polozkovy soupis praci a dodavek
S:

1150

SEN objektu Centrum 83, Mlada Boleslav

0: SO 01

Arch itektonicko-stavebni reseni

1

Architektonicko-stavebni Feseni

R:

P C. Cislo polozky

Nazev polozky
k09 : 2 ,6'1

---- -

-

- - -_ .-

MJ mnozstvi

cena I MJ

Celkem

Cen.
soustava I Cenova
platnost
uroven

2,6

kl0 : 2,9'1

2,9

kll : 3,2'1

3,2

k12 : S,2'1

S,2

k1 3 : 1'1

60 1764430840ROO

k1 4 : 0,7'1

0 ,7

kl S : 1,1'4

4,4

IDemontaz oplechovani zdi a nadezdivek rs od 330 do 500 mm
die vYPisu klem pii'skych konstrukci :
k07 : 40

61 1998764103ROO

,

IPfe su n hmot pro konstrukce klempifske v objektech vysky do 24 m

40 ,00000
40
0 ,360S7

50 m vadoravne

Oil: 766

62 164895242 1RT2

Konstrukce truhliliske

losazen i parapetnich desek dfevenych veetne dodavky parapetn! desky
1 m 1
203,100001
sir'ky 300 mm
na montazn[ penu, zapraveni omitky pod parapetem. tesnenf spary mezi parapetem a ra mem okna , dodavka silikonu.

1 SOO ,061

6129646,06

304 6S0'OOf RTS 1811

IRTS 171 1

podrobna specifikace v TZ a Tabu lce vyp lni otvoru :
WOl : 1,2S'1
W02 : 2'1

2

W03 : 1,8'S

9

W04 : 0 ,6'3

1,8

WOS : 2'S
W06 : 2'1

@

1,2S

W07 : 1,2'2

Zpracovan o programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

10
2
2,4

Stranka 13 z 28

Polozkovy soupis praci a dodavek
S:

1150

SEN objektu Centrum 83, Mlada Boleslav

0:

SO 01

Architektonicko-stavebni leseni

R:

1

Architektonicko-stavebni leseni

P.C. Cislo polozky

Nazev polozky

-

-

MJ mnozstvi

cena / MJ

W08 : 0,5"2

1

WOg: 1.7"2
W12 : 1.6"1

3,4
1.6
2,4
7

W13: 1.2"2
W14 : 0.5"14
W15 : 0,75"1
W16 : 1.5"1
W14 : 1.25"2
W18: 2"1
W25: 2.6"2
W26a: 1"5
W27 : 0.8"1
W28 : 1.6"1
W29 : 2,6"14
W31 : 1.8"10
W32 : 2"10
W33 : 0.9"1
W34: 1.6"3
W35 : 1.2"4
W36: 2.1"1
W37 : 2,1"1
W38: 2.1"1
W39: 1,4"2
W43: 2.2"1
W44 : 2,2"1

®

_.

W45 : 1.6"2

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Celkem

Cen.
soustava / Cenova
platnost
uroven

0,75
1.5
2.5
2
5.2
5
0.8
1,6
36,4
18
20
0.9
4 .8
4.8
2.1
2.1
2,1
2.8
2.2
2.2
3.2

Stranka 14z28

Polozkovy soupis pracf a dodavek
S:

1150

SEN objektu Centrum 83 , Mlad a Boleslav

0 : SO 01

Architektonicko-stavebni reseni

1

Architektonicko-stavebnl reseni

R:

P.C. Cislo polozky _ Nazev

MJ mnozstvi
ｾｯｬｺｫｹ＠

W46: 1"3

cena! MJ

Celkem

Cen.
soustava ! Cenova
platnost
uroven

3
2,55

W47 : 2,55"1
0,9"1

0,9

W4S: 2, 1"1

2.1

W49 : 2,5" 1

2,5

W50: 2,S"1

2,S
3,1

W51 : 3, 1"1
W52: 5, 1"1

5,1

W53 : 0,9"1

0,9

W54 : 0,55"1

0,55

W55: 0,95"2

1,9
1,9

W56: 0,95"2

2

W57 : 1"2
W5S : 1,2"1

1,2

Mezisoutet

W42 : 3,4"2

195.3
6,S

MezisoutE!t

6,S

W26b : 1"1
Mezisoutet

63 176660 1217RT1

ITesnon l oken .spary, ostenl

--- ]

m

Ｍ ＶＲｳｾＵＰ

Ｑ＠

Ｑ Ｔ ＰＬ Ｐ

ｾ＠

ＸｩＹＷＬＰ

｛ｖＱ

｡ｳｴ

ｮ ｬ＠

JKalkul

podrobna specifikace v TZ a Tabulce vyplni otvoru :
W01 : (1 ,25+2"0,95)"1
W02 : (2+2"0,95)"1

®

3,15
3,9

W03 : (1 ,S+2"1 ,6)"5

25

W04: (0,6+2"1,6)"3

11,4

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stranka 15 z 28

Polozkovy soupis praci a dodavek
S:

1150

SEN objektu Centrum 83, Mlada Boleslav

0: SO 01

Arch itektonicko-stavebni reseni

R: 1

Architektonicko-stavebni resenl

Pc

Cislo polozky

Nazev polozky
W05 : (2+2"1,6)"5
W06 : (2+2"2)"1

6
8,8

W08 : (0,5+2"1 ,6)"2

7,4

W09 : (1,7+2"1 ,6)"2

9,8

W12 : (1 ,6+2"1 ,6)"1

4,8

W13 : (1 ,2+2"1)"2

6,4

W14 : (0,5+2"0,5)"14

21

W15 : (0,75+2"0,5)"1

1,75

W16 : (1,5+2"1 )"1

3,5

W14 : (1 ,25+2"1,5)"2

8,5

W25 : (2,6+2"0,8)"2

5
8,4

W26a : (1+2"0,8)"5

13

W27 : (0 ,8+2"0,8)"1

2,4

W28 : (1 ,6+2"0,8)"1

3,2

W29 : (2 ,6+2"2)"14

92,4

W31 : (1 ,8+2"2)"10

58

W32 : (2+2"2)"10

60

W33 : (0 ,9+2"2)"1

4,9

W34: (1 ,6+2"2)"3

16,8

W35 : (1 ,2+2"1)"4

12,8

W36 : (2,1+2"1 ,6)"1

5,3

W37 : (2 ,1+2"3,1)"1

8,3

W38 : (2 ,1+2"2,6)"1

7,3

W39 : (1 ,4+2"2)"2

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Celkem

26

W07 : (1 ,2+2"1 ,6)"2

W18 : (2+2"1,5)"1

@

cena I MJ

MJ mnozstvi

Cen.
soustava I Cenova
platnost
uroveri

10,8

Stranka 16 z 28

Polozkovy soupis praci a dodavek
S:

1150

SEN objektu Centrum 83, Mlada Boleslav

0 : SO 01

Architektonicko-stavebni leseni

R:

Architektonicko-stavebn i reseni

1

PC. Cislo polozky

Nazev polozky
W43 : (2.2+2'3 ,1)"1

8,4

W44 : (2 ,2+2'4,5)'1

11 ,2

W45 : (1 ,6+2'1 ,9)"2

10,8

W46: (1+2'1)'3
W47 : (3,55+2'2,1)'1

ｾ＠

cena I MJ

MJ mnozstvi

9
7,75

(0,9+2'0,85)'1

2,6

W48 : (3 ,1+2'2)"1

7,1

W49 : (2,5+2'1 ,7)'1

5,9

W50 : (2,8+2'1,8)'1

6,4

(0,9+2'0,8)'1

2,5

W51 : (3,1+2'1 ,6)"1

6,3

W52 : (5,1 +2'1 ,6)'1

8,3

W53 : (0,9+2'1,6)"1

4,1

W54 : (0,55+2'0,55)"1

1.65

W55 : (0,95+2'0,85)"2

5.3

W56 : (0,95+2'1,55)'2

8.1

W57: (1+2'0,6)'2

4,4

W58 : (1,2+2'2)"1

5,2

MezlsoutE!t

571

W42 : (3,4+2'2)'2

14,8

Mezisoucet

14.8

W26b : (1+2'0,8)'1

2,6

Mezisout.et

2.6

002: (1,1+2'2,1)"1

5,3

003 : (1,1+2'2,1)"1

5,3

004: (1+2'2,1)'1

5,2

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Celkem

Cen.
soustava I Cenova
platnost
uroven

Stranka 17 z 28

Polozkovy soupis praci a dodavek
S:

1150

SEN objektu Centrum 83, Mlada Boleslav

0 : S001

Architektonicko-stavebn i reseni

R:

Architektonicko-stavebn i reseni

'---

_

.

PC Cislo polozky Nazev polozky

MJ mnozstvi

DOS : (1+2'2,1)'1

5,75

0 07: (1+2'2,8)"1

6,6

0 09 : (2,2+2'2,3)"1

6,8

IT.sn.n; oken.spary ,parapet

m

203, 10000 !

podrobna specifikace v TZ a Tabulce vyplni otvoru :

W01 : 1,25"
W02 : 2'1

9
1,8

W07 : 1,2'2

28434,OOIVl astn;

IKa'kv'

J

2

W04 : 0,6'3
W06 : 2'1

140.001

1,25

W03 : 1,8'5
W05 : 2'5

Celkem

5,2

0 06 : (1 ,05+2'2,35)'1

641766601230RT 1

cena / MJ

Cen .
soustava / Cenova
platnost
uroven

10

2
2,4

W08 : 0,5'2
W09 : 1,7"2

' ,6

W13 : 1,2'2

2,4

W14 : 0,5'14

7

W 15 : 0,75'1

0,75

W16 : 1,5'1

1,5

W14 : 1,25'2

2,5

W18 : 2' 1

@

3,4

W12 : 1,6'1

2

W25 : 2,6'2

5,2

W26a :
W27 : 0,8' 1

0,8

"5

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

5

Stranka 18 z 28

Polozkovy soupis praci a dodavek
S:

1150

SEN objektu Centrum 83, Mlada Boleslav

0 : SO 01

Architektonicko-stavebn i reseni

R: 1

Architektonicko-stavebni reseni

P.C. Cislo polozky

®

Nazev polozky
W28 : 1,6·1
W29 : 2,6·14
W31 : 1,8·10
W32 : 2·10
W33 : 0,9·1
W34 : 1,6·3
W35 : 1,2·4
W36 : 2,1·1
W37 : 2,1·1
W38 : 2,1·1
W39: 1,4·2
W43 : 2,2·1
W44 : 2,2·1
W45 : 1,6·2
W46 : 1·3
W47 : 2,55·1
0,9·1
W48 : 2,1·1
W49 : 2,5·1
W50 : 2,8·1
W51 : 3,1·1
W52 : 5,1·1
W53 : 0,9·1
W54 : 0,55·1
W55 : 0,95·2
W56 : 0,95·2

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a,s.

MJ mnozstvi

cena / MJ - - Celkem

Cen.
soustava / Cenova
platnost
uroven

1,6
36,4
18
20
0,9
4,8
4,8
2,1
2,1
2,1
2,8
2,2
2,2
3,2
3
2,55
0,9
2,1
2,5
2,8
3,1
5,1
0,9
0,55
1,9
1,9

Stranka 19 z 28

Po!ozkovy
soupis praci a dodavek
S:

1150

SEN objektu Centrum 83, Mlada Boleslav

0: S001

Architektonicko-stavebni reseni

1

Architektonicko-stavebni reseni

R:

P.C. Cislo polozky

Nazev poloiky

MJ mnoistvi

cena I MJ

Celkem

Cen.
soustava I Cenova
platnost
uroveri

2

W57 : 1"2
W58 : 1,2"1

1,2

MeZI50uret

1953

W42 : 3,4"2

6,8

Mezisoueet

6.8

W26b: 1"1

Mezisoucet
65 1766911 RROO

IOodavka a montaz dfevenych oken s izolacnim zasklenim, Uw= max. 1,08 W/m2K

m2

ＳＷＬＵＹＰｑ

Ｒ ｾ

podrobna specifikace v TZ a Tabulce vYplnf olvoru :
WOl : 1,25"0,95"1

1,9

W03 : 1,8"1 ,6"5

14,4

W04 : 0,6"1 ,6"3

2,88

W05 : 2"1 ,6"5
W06 : 2"2"1
W07: 1,2"1,6"2

4
3,84

W08 : 0,5"1 ,6"2

1,6
5,44

W12 : 1,6"1 ,6"1

2,56

W14 : 0,5"0 ,5"14
W15 : 0,75"0,5"1
W16 : 1,5"1"1

®

16

W09 : 1,7"1 ,6"2
W13 : 1,2"1"2

W17

1,1875

W02 : 2"0,95"1

W14: 1,25"1,5"2
W18 : 2"1 .5"1

2,4
3,5
0 ,375
1,5
3,75
3

Ｍ

4321- 2 16,OOIVlastni

Iindiv ｾ＠

Polozkovy soupis praci a dodavek
S:

1150

SEN objektu Centrum 83, Mlada Boleslav

0 : SO 01

Arch itekton icko-stavebn I resen i

R: 1

Architektonicko-stavebni feseni

PC. Cislo polozky

Nazev polozky

-----

W25 : 2,6'0,S"2
W26a : 1"0,S"5
W27 : 0 ,S"0,S"1
W2S : 1,6"0,S"1
W29 : 2,6"2"14
W31 : 1,S"2"10
W32: 2"2'10
W33 : 0 ,9"2"1
W34 : 1,6"2"3
W35 : 1,2"1"4
W36 : 2,1'1 ,6"1
W37 : 2.1"3.1"1
W3S
W39
W43
W44
W45

: 2.1"2.6"1
: 1,4"2'2
: 2,2"3 ,1"1
: 2,2"4 ,5'1
: 1,6'1,9"2

W46 : 1"1"3
W47 : 3 ,55"2,1"1
0 ,9"0 ,S5"1
W4S : 3,1'2"1
W49 : 2,5"1 .7"1
W50 : 2.S"1 .S"1
0 ,9"0.S·1

@

W51 : 3.1'1 .6"1
W52 : 5.1"1 .6"1

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

- - -- - - - - - -

-- - - - - -

MJ mnozstvi

cena I MJ - Celkem

Cen .
soustava I Cenova
uroven
platnost

4,1 6
4

0,64

1,2S
72,S
36
40
1,S
9,6
4,S
3 ,36
6 ,51
5 ,46
5,6
6 ,S2
9,9
6 ,OS
3
7.455
0 ,765
6 ,2
4,25
5,04
0,72
4,96
S,16

Stranka 21 z 28

Polozkovy- soupis pracf a dodavek
S:

11 50

SEN objektu Centrum 83, Mlada Bo leslav

0:

SO 01

Architektonicko-stavebni Feseni

1

Architektonicko-stavebni Feseni

R:

- --

- ---

PC. Cislo polozky

--- _

..

_-

Nazev polotky
W53
W54
W55
W56

MJ

U

66913R ROO

100davkaa montaz dfevenych oken - vnitfni kfidlo a spaleta W30
podrobna specifikace v TZ a Tabulce vyplni otvorU :
W30 : 2,62'2'1
Dodavka a mon tai: drevenych oken - spaletove okno - replika historickeho, bez pozadavku na ｵ ｾ＠

Celkem

1,44

: 0 ,9'1,6'1
: 0,55'0,55'1
: 0,95'0,85'2
: 0,95'1 ,55'2

0 ,3025
1,615
2,945
1,2

W57: 1'0,6'2
W58: 1,2'2'1

r 66f66912RROO

cena I MJ

mnozstvi

Cen.
soustava I Ce nova
platnost
uroven

2,4
m2

5,240001

39 162,OOj

205208,88 1Vlastni

Ii nd iv

27500,001

374000,00 1Vlastni

j'ndiV

5 ,24
13,60000 1

vym6rou je pohledova plocha okna .

I

podrobna specifikace v TZ a Tabulce vyplni otvarl! :

W42 : 3,4'2'2
681766914RROO

Oodavka a montal. siti proti hmyzu do oken

W31 : 1,8'2'1
W32 : 2'2'1
691766925 RROO

Dodavka a montal. dfevenych dvefi s izolacnim zasklenfm, Ud= max. 1,08 W/m2K

13,6
7, 60000
3,6
4

19,14750

vyme rou je po hledova plocha dveri :
podrobna specifikace v TZ a Tabulce vyplni atvorl! :

®

002 : 1,1'2,1'1
003 : 1,1' 2,1'1
004 : 1'2,1'1

Zp racovano prog ramem BUILDpower S, © RTS, a.s.

2,31
2,31
2,1

Stran ka 22 z 28

Polozkovy soupis praci a dodavek
S:

11 50

SEN objektu Centrum 83, Ml ada Boleslav

0 : SO 01

Architektonicko-stavebni fesen i

R: 1

Architektonicko-stavebni fesen i

P.C. Cislo polozky

Nazev polozky

MJ mnozstvi

005: 1"2,1"1
006 : 1,05"2 ,35"1
007 : 1"2,8"1
009: 2,2"2 ,3"1
70176695002 RROO

cena I MJ

Celkem

Cen.
soustava I Cenova
platnost
uroven

2,1
2,4675
2, 8
5,06

7.66200

l Op rava dfevenych dYe r!, opa leni a nolte r, s vymeno u prvku · kavan! die PO

vymerou je pohledova p lOCh a dveri :

podrobna specifikace v TZ a Tabulce vyplni otvoru :

6 ,05
1,612

001 : 2,2"2 ,75"1
008 : 0,62"2,6"1

I

71 7669S-C)03RROO

IOprava-dfevenych oken , opalen i a ｮｩｬ ｴ ｾｲ Ｌ＠ s vymenou prvku - kavan i die PO
vymerou je pohledova plocha okna :
podrobna specifikace v TZ a Tabu lce vyplni atvarD :
W10 : 2"1 ,6"1
0,9"1 ,2"1
W11 : 1,6"1 ,6"1
0,9"1 ,2"1
W30 : 4,5"2"2
Mezisoucet

72 998766103 ROO

Oil: 767

73 1767996801 ROO

®

,

v objektech yYsky do 24 m

Konstrukce zamecnicke

Demontaz ostatnich do plriku staveb atypickych konstrukci
o hmotnost i pres 20 do 50 kg

ocelov'; m/iie : 60"10

Zpracovano programem BU ILD power S, © RTS, a.s.

m2

ＲＵ

Ｌ＠ ＹＲＰ

ｾ＠

11 200,001

290 304 ,OOIVlastni

Iindiv

3,2
1,08
2,56
1,08
18
25,92
RTS 171 1

11,80905

600,00000 1

22,00

24451 39

RTS 171 1

600
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Polozkovy soupis praci a dodavek
S:

1150

SEN objektu Centrum 83, Mlada Boleslav

0: SO 01

Architektonicko-stavebni res eni

R:

Architektonicko-stavebni reseni

Pt. Cislo polozky
74 1767911 RROO

MJ mnozstvi

Nazev polozky

cena I MJ

Celkem

0 ,80000

Dodavka a montcii: oken OceiOll'fCh , bez pozadavku na Uw

Cen.
soustava I Cenova
Drove;;
platnost

11 200,00 IVlasln;

ln div

podrobna specifikace v TZ a Tabulce vyplni otvoru :

W26b : 1"0,8"1
75 998767103ROO

Oil: 782

76 1782631323RT2

0 ,8
0,04894

v objektech vysky do 24 m

•Konstrukce z pi'irodniho kamene

ｉ＠ ｯｮｴ｡ｩＮ＠ｾ
obkladu parapet':' deskami z tvrdych kamen u veetne dodavky parapetu lestena tula ,
tlousfka 3 em

I m2 I

5,859°° 1

W01 : 1,3"0,27
W02 : 2,05"0 ,27
W06 : 2,05"0 ,27

0, 351
0 ,5535
0, 5535

W13 : 1,25"0 ,27"2
W25 : 2,65"0 ,27"2
W26a : 1,05"0,27"5
W27 : 0,55"0 ,27

0,675
1,431
1,4175

77 1998i82103ROO - Ipr.sun hmol proka':".nn. obklady v obj.ki.Ch ｶｹｾｫ＠

50 m vodorovne

Malb

Penetrace podkladu nate-rem standart, 1 x

die vypotlu lesnen l : 628 ,55"0,25

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS , a.s .

44 528,40 IRTS 18/ 1

IRTS 17/1

0 ,1485
0 ,4455
0 ,2835

W28 : 1,65"0 ,27
W26b : 1,05"0 ,27

®

45161 97
7600,0°1

do 60 m"

J -- 0,90510C- ioo:oor 157,1 3750

-

633-:5ifRTS18/i -

RTS "17/1

6914,05

157,1375
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Polozkovy soupis praci a dodilvek
S:

1150

SEN objektu Centrum 83, Mlada Boleslav

0: SO 01

Architektonicko-stavebni reseni

R:

Architektonicko-stavebnl reseni

P.C Cislo polozky

Nazev polozky

[791784165512Ro0==rMa lbalekUta , bilI'bez pen"trace, 2 xdie vypottu tesnenl : 628,55'0,25

-=r

MJ mnozstvi

m2-C 157-:137501

Celkem

32,001

5 028.40 1RTS 18/1

Elektromontaze

25000.00

40,00000

811979990001ROO

185779.83

72,18000
99,59

99,59

odpotet asf. posy : -4,4

-4.4
-23,01

odpocet okna a dvefe : -23.01

IPoplatek za skladku suti - asfaltove pasy
asf. posy : 2,37+2,03

4,40000 f
4,4

' 950,001

4 180,00 1RfSi811

27 612 ,00 1RTS 18/1

1 83 1979990162ROO

Poplatek za sklfldku 5uti - drevo+skJo

1

t

1

23,01000 1

1 200,001

1 84197901111 1ROO

za prve podlazi nad nebo pod zakladn im podlafim

1

t

1

99,59182 1

281 ,001

27 985,30 IRTS 18/ 1

1 85 1979011 121ROO

priplatek za kai:de da is! podlazi

1

t

1

199.18364 1

121,001

I

t

I

" 259,001

1 86 1979082111ROO
871979 082121 ROO

®

88 97908311 7ROO

Ido 10m

f

!pi'iP latek kee ne za kai:dych dalsich 5 m
Vodorovne premiste ni 5uti na sklad ku do 6000 m

Zpracovano programem

IRTS 17/1

157,1375

Demontai. + zpetna montal. hrom05vodoveho vedeni , uprava napojeni a pospojkova ni

1 82 1979990121 ROO

cena I MJ

Cen.
soustava I Cenova
platnost
tlroven

ｂｕｉｌｄｰｯｷｾｲ＠

S, © RTS, a. s.

99,59182 r -99,591821
99,59182

29,00!

]RTS

17fT]

IRTS 17/1

1

IRTS 17/ 1

1

2410 1,22 IRTS 18/1

IRTS 17/1

1

25794,28 IRTS,8/1

TRTS 17/ 11

ｾ＠
ｾ＠

ｾ＠

2 888,161RTS 18/ 1

IRTS 17/ 1

•
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Polozkovy soupis praci a dodavek
S:

SEN objektu Centrum 83, Mlada Boleslav

1150

0: SO 01

Architektonicko-stavebni leseni

R:

Architektonicko-stavebni leseni

Pc

1

Cislo polozky

899790831 91ROO

Nazev polozky

cena I MJ

MJ mnozslvi

Celkem

Cen .
soustava I Cenova
platnost
uroven

1 394 ,28548

Pfiplatek za dalsich zapocatych 1000 m nad 6000 m

I

Vedle'si naklad

25000000

1,00000

Vybudovani zai'izeni slaven isle

Naklady spojene se zfizenim pi'ipojek energii k objektum zarizeni slavenisle, vybudovani pfipadnych mei'icich odbernych mist a zfizeni. pfipadna pfiprava
uzemi pro objekty zafizeni slaven isle a vlastn! vybudovani objektu zafizeni staveniste.

[!ilD05121020R

! Provoz zaflzen l ｳｬ｡ｶ･ｮｔｾＧ＠

! Sauber!

1,00000 1

Naklady na vybaveni objektU zafizeni slaven iSle, osl raha stavenistll', nakJady na energie spotfebovane dodavatelem v
naklady na nutnou udrfbu a opravy na objektech zarfzenl ｳｴ｡ｶ･ｮｩｍｾ＠
naklady na potfebny uklid v prostorach zafizeni ｳｴ｡ｶ･ｮｩｍｾＬ＠

921005121030R -

! Odslranenl zaflzen l slavenlsle
objektu zarizeni ｳｴ｡ｶ･ｮ
ｩＤｴｾ＠
ｶｴ･ｮｾ＠
pripojek energii a jejich odvoz. Polozka zahrnuje i ｮｾｫ
a uklid ploch , na kter-ych by to zafizeni ｳｴ｡ｶ･ｮｩｾ＠
provozovano.
ｏ､ｳｴｲ｡ｮｾｩ＠
ｳｴ｡ｶ･ｮｩｾ＠

93 1005122010R

Provoz objednate le

I SOuberl
ｬ｡､ｹ＠

60000 ,00j

60 OOO ,OOIRTS 1811

pndiv

ramei provozu zafizenf slavenisle,

1,00000

a na

f

ｰｲｩｯｪｫｾ｣ｨ＠

50 000 ,OOj

energif.

50 000,00 IRTS ｾ

ｆ ndlv

na upravu povrchU po odstranl!ni zaflzeni

1,00000

na ztizene ｰｲｯｶ｡､ｾｮ
ｩ＠ stavebnfch praci v dusledku nepreru$eneho provozu na stavenisti nebo v pf!padech nepferu$eneho provozu v objektech v
nichi: se stavebn! prace provadL
ｎｾｫｬ｡､ｹ＠

Ostatni miklad

Bezpecnostn i a hygien icka opatren i na staven iMi

1,00000

167980,00

Naklady na ochranu stavenisle pfed vstupem nepovo lanych osob, vcetne prislusneho znaceni. naklady na osvetlenf stavenisle, naklady na vypracovanl
potrebne dokumentace pro provoz Slaveniste z hlediska poi:arni ochrany (poi:arni fad a poplachova smernice) a z hlediska provozu staveniste (provozne

@

､ｯｰｾ｡ｶｮｲ＠

fad) .

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a .s.
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Polozkovy soupis praci a dodavek
S:

SEN objektu Centrum 83, Mlada Boleslav

11 50

0: SO 01

Architektonicko-stavebni

R: 1

Architektonicko-stavebni
.. _ -

P C_ Cislo polozky

ｲ･
ｦ･ｾ

- -- -

ｾ･ｮ

_

ｩ＠
･ｮ

ｩ＠

.. .

_

_

- _.

.

_

_

.

951005231030R

Nazev polozky

MJ mnozstvi

ｺｫｵｾ･｢ｮｩｭ＠

provozu
ｶｾｬｮ･＠

ｶｾ･｣ｨ＠

rizik vyplyvajicich z nutnosti zasahu ti uprav zkouseneho zarizeni .

vyregu lovani atop"€! soustavy : 1
ｔｚｫｯｵｾｹ＠

a revize- -

Celkem

1,00000

Zkusebni provoz
Naklady zhotovitele na titast na

96 j00523 R

cena I MJ

Cen .
soustava I Cenova
platnost
uroveii

. - -----

1

l soutiOri

1,00000 1

5000,00[--'

5 oOO ,OO jRTS 18/1

pndiv

Ntlklady zhotovite le , souvisejfci 5 provadenim zkou!;ek a revizi pfedepsanych technickymi normami nebo objednate lem a ktere jsou pro provedeni dUa

nezbytne.

971005241 020R

1,00000

Geodeticke zamefen! skutecneho provedeni

Naklady na provedeni skutecneho zamereni stavby v rozsahu nezbytnem pro zapis zmeny do katastru nemovitosti.

98j005241010R

jDokumentace skuteeneho provedeni

jSouborj

1,00000 [ - 25 OOO.oo!

25 OOO,OOIRTS 181 I

ｖ ｮ ｾ＠

Naklady na vyhotoven i dokumentace skutecneho provedeni stavby a jeji predani objednateli v pozadovane forme a pozadovanem pottu .

99 1005281010R

1,00000

Propagace

Naklady spojene s povi nnou publicitou , pokud ji objednatel pozaduje . Zahrnuje zejmena naklady na propagacni a informacni billboardy , tabule , inte rnetovou
propagaci, tiskoviny apod .

! 10olO N 766--

[Dodavka a monta! ､ｲ･ｶｾｮｹ｣ｨ＠

oken s izolacnim zasklen im, Uw= max. 1,08 W/m2 K

podrobna specifikace v TZ a Tabulce vyplni otvo ru - typovY vzorkovy prvek k odsouhlasen i :

W32 : 2"2"1

Cefkeii1
@

zpracovano prog ramem BUILDpower S, © RTS, a,s,

m2

1-

4,00000 [ - ｾ
ＲＴＵ

ｾｏｯ

ｬ＠

52980 ,ci6JVf3STni

J1fld1v- -

4

8 263 573,62j
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Polozkovy soupis prac i a dodavek
S:

1150

0 : SO 01

Architektonicko-stavebni reseni

R: 1

Architektonicko-stavebni reseni

P.C Cislo polozky
JKSO:
801.93
m3

ｾ＠

SEN objektu Centrum 83, Mlada Boleslav

-_

..

-

-

-

Nazev polozky

-- - - - - -

-

-

MJ mnozstvi

cena I MJ

Celkem

-

Cen.
soustava I Cenova
platnost
uroven

budovy ustavu pro mentalne postizene dospele obcany
svisla nosna konstrukce zdena z cihel,tvarnic, bloku
rekonstrukce a modernizace objektu prosta

Zpracovano prog ramem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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=
=

CEsKA

POJISTOVNA

=

ri

Ce.ska pojiJ;;tovna a.s., Spalena 75/16, Nove Mestc , 11000 Prah<J 1, teska repubflka,ICO; 45272956, 0 1(: CZ699001273, 2apsami v oIl·
chodnlm rejstNku u ｍｾｳｴｫ･ｨｯ＠
soudu v Praze, spisova znalka B1464 (dale "pojis(ovna-)

ｾ＠

ｾ

0
0

;;;;;;;;;;;

--

EMH stavebn( Cl 5.r.o., leo 01972197

Nazev fir my
Ulice, cislo popisne

Na Rokytce 1032/24
180 00 Praha
ｾｅＵ ｋ
ａ＠ REPUBLIKA

pst, abec
Stat

> Prebled pojisteni

""'"

PojiStenl odpovi!dnosti

ｏｰ､

ｮｾｯ ｵ＠

z ＧｴｯｨｾＨ［＠
ｯｳｾ｢ｵ＠

pojisten"j je ｰ ｯ

)

=
=

Pojistn 3 UdiHost
Pojistnou udalosti Je skoda ci ujma vzni kla na zivote, zdravi, maJetku nebo jim!! okolnost die pojistne srnlouV)'.
Pajistml nebezp eCi

Pojistny,n nebezpecfm jsou skutecnosti a udci losti vymezene v pojistne sm[ouve jako moznci prlcina vzniku pojistne udcilosti.
Podminkya rozsah pojlsteni stanovl pojistna smlouva a V§eobecne poilstne podmlnky pro

ｮ｡ｾ＠

ｬ＠

0

ma jetku a odpovednosti

N
N

0

""
'"
'"
ｾ＠

Pojgtenf v zakladnfm rozsahu se sjednava 5 limitem pojistneho plnenf
PojiStenl v zakladnfm rozsahu se sjednava s uzemn(m rozsahem
PojistenJ v zakladnlm rozsahu se sjednava se spoluuCasti
Pojistn a doba
Pojistenl se ｳｪ｣､

ｰ ｯ ｊ ｩｾｴ･ｮ

----"""'-----=
----=
--==
""'"
""'"
""'"

.J

ｩ ｩ ｳｴｾｻｫ＠

VPPMO-P-Ol/2018.

-""'"
""'"
""'"
-----

S
,.. =

potvrzen( 0 uzavrenf pojistne smlouvy cislo 20827757-51
po/istnfk

.. -

0
0

POJlSTKA

Ｎ ｉ ｽＮ ｰ Ｎｾ ｪＡ ｾＡＱＮ＠
>....ｾＡｬ
( ｐ｡ｪ ｬｳ ｴ ｾｮ ＠ｲ odpovednostl

---=
-;;;;;;;;;;;;

50000000 Kl

ｾ＠

Ceska republika

ｾ＠
ｾ＠

'"J>'"

10000 Kc

na dobu od 19. 6. 201 8 do 18. 6. 2019.

=

=

Pojistitel potvrzuje, *e udaje obsa2ene v pojistee jsou platn e ke dnl jejlho vydanl.
Platnost pojistky ad: 19. 6. 2018

Milan Siav/eek
reditel spr.ivy pojisten(

!nformaci a tom, zda Ceska pojisfovna 03.5, eviduJe toto pojisten( vYse uvedeneho pojistnlka, je ｭｯｾｮ･＠
ovefit zas[anlm kopie te.ta pojlstky
na e-mail: klient@ceskapojistovna.Cl,zahranitnlspo[ecnostmOze vznest dotaz na adrese: http://en.ceskapojlstovna.a/contacts.

Klil!nlsky sl!rvb.: _4202/.1\14 114, ｰｯＭｾＺ＠

7:00-19:00, P. 0 BOX 305. 6S'J 05 Bmo

wt.WJ.ceskapojlstollna,cz

-,
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IIrnII CESKA

. . . POJISTOVNA

=
=
=

Ceslui pojiSt'ovna a.s.

Sp.len' 75/16, Nove ｍｾｳｴｯＬ＠

110 00 Prah. 1, Ceska repub1ik.
IC 45272956,
zaps. n" v obchodl1im rejstfiku u Mestskeho soudu v Praze, oddfl B, vloZka 1464,
kterou zastupuje
CP Distribuce a.s., Na Pankraci 1658/1 21, Nusle, 14000 Praha 4, rco 44795084
zapsan. v obchodnim rejsti'il," u Mestskeho soudu v Praze, spisova znacka B 23090,
Michaela Kunesova, podrizeny pojist'ovacf zprostl'edkovatel

-=
=

(dale jen "pojist'ovna")

----

a

=
=

=
;;;;;;;;;

EMH stavebni CZ s.r.o.

Na Rokytce 1032124, 180 00 Prah., CESKA REPUBLIKA
IC 01972197,
l<orespondencni . dresa j e shodna s .dresou pojistnika
kterou zastupuje
MARTIN HAJZLER, jednatel
(dale jen "poj istnile")

uzavreli pojistuou

SmlOUVll

=

C. 20827757-51

o poj iSteni odpovednosti

Tato pojistna smlouva je ve spn\ve Ceske ｰ ＰＮｩ
ｳｾｯ

ｶｮｹ＠

a.s.

strana 1 z 5

@

Llslo pojistne smlouvy: 20827757-51
Stav kdatu 19.6. 20 18

'K6d produk!u: DS

Pojisteni odpovMnosti
1. Uvo dnf ustnno'i'cni
1.1. Pojistelll sj ednami touto pojistnou smlouvu se rfdi Vseobecilymi pojistnymi podruinkami pro pojiSteni majetkll a odpovednosti VPPMO-P-0112018 (d:He jen "VPPMO·p"), ktere jsoll nedilnou souc.isti teto smlouvy. Pojishuk tlm lo prohlaS"uje, ze
se s uvedenymi poj istnymi podmfnkami seznamil a podpisem teta smlouvy je prijlma.

ｐｯｪ

1.2, Pojiltcny
ｩｾｴ･ｯＮｙｭ＠
zＨｾ
ｴｯ＠

sOllouvy je pojistnik.

2, Pojilt!ny pl'edm!t cinnosti
2.1. Pojistenl sc sjednava pro pripad pravnflll predpisem stauovelle povUUlosti pojistencho nahradit §kodu ci ujmu pfi ublizen{
ua 'ldravf nebo uSlUrceni vzniklou jincmu v souvislosrl s ｾｩＮｬｮｯｳ
ｴｭｩ＠
uvedeuymi ve vYpiSll z obchodniho rejs tfiku ｶ･､ ･ｊｈｾｨｯ＠
MestskYm soudem v Pl'8ze, spisova zl1acka C 214067.
3. Rozsab pojilt!ul, pOjilt!ud nebezpe c[
3.1. ｐ ｯｪｩ ｾｴ･ｬ
ｬ＠ se sjednav8. pro pojistna nebezpeci uvedeml. v ｾｬ｡Ｑｫ＠

22 bodu 1,2,4,5, 6 a 7 ｖ
ｐ

ｍｏ

ｾ ｐＮ＠

3.2. ｐｯｪｩｾｴｮｹ＠
1118. rovnez pnivo, aby za nej ｰｯｪｩｾｴＧ
ｯｶｮ｡＠
zaplatiJa castku, kterou je pojisreny jako vlaslnik pozemn! komunikace
povi nen uhradit z dilvodu mlen! za splnenl povinnosti k nahrade !neady za spnivcc teta kOlnllnikace. Tato (lhrada bude poskytnuta pouze v rozsahu, v jakem by vznikJo pravo na pojistne plnen{ v pHpade, ic by ｰｯ ｪ ｩ ｾｬ･ｮ
ｹ＠ nepou1.il ｳｬｵｾ･｢＠
spravee 0
ｰｲ･
､ｭｾｴｮｯｵ＠
ｾｫｯ､ｵ＠
ｾｩ＠ lij1Ul1 by zpilsobiJ sam.
3.3. Parametry pojistenf v z3kl.adnIm rozsahu:
ｐｯｪ
ｩｾｴ ･ｮｦ＠
v zak lndnim rozsahu se sjedOl\vi s Iimitcm pojisln eho plntini
SO 000 ｏ Ｌ ｾ＠ rec
Tenla limit poj istnelio pinelli platt pro ｾｫｯ､ ｹ＠
cl tljmy prj ubUzenf na zdravi aebo usmrcent zapNcinen6 po 15.6.2016. Pojistnlkstanovil pro poji§teni v zakladlllln rozsaLm, pol-udjde 0 ｾｫｯ､ｹ＠
ci (tjmy pri ubHzen! na zdravi nebo tlsmJceni zaprJtinene v
ci ujmy pri ublizen[ ua
obdobi od 23.3.2016 do 15.6.2016 subLimil plnenf vo vYsi 20 000 000,- ICc, a pokud jde a ｾｫｯ､ｹ＠
Zdl'8vi nebo usmrcenf zapr-fcillcne v obdobi pi'ed 23 .3.2016 sliblimit plneni ve vys( 15000000,- Kl5.
pojmleni v zakladnim rozsahu se sjednav3. s uzemnim razsahem
Poj istenf v zakladnim rozsahu se sjedm\va sc spo!U1'Li::asti

Ceska republika
10 000,- Kc

3.4. Nad Il1mec pojiSteni v zaJdadnfm. roZSallU se pojisteni sjednava lez v rozsahu tcchto dolozek:
3.4.1. Dolofra V70 ｐ ｯｪｩＡｴｾｮｦ＠
odpovMnosti za !kadu vzuikloujinak ｮ･ｾ＠
na zdravf, ｰｯｾｫｺ･ｮｦｭＬ＠
ｺＮｮｩｾ･ｭＬ＠
zl:rntou nebo ｯ､｣ｩｾ＠
zenlm hmotn6 v!ci (cisM finan!nf lkody)
Odchylne od ｾｬ｡ｮｫｵ＠
22 bodu I VPPMO-P se ujedll<!va., ze ｰｯｪ ｩｾｴ ･ｮ ｩ＠ se vztalmj e na poviJmost pojisteneho Ilahradit skodu
vznildou t1eU osobe jinak. Ilef pri ubliiellf 11a zdravi nebo uSlUl'celli teto osoby, ｰｯｾｫｺ･ｬＱｩｭＬ＠
zniceaim, ztratou Ilebo odcizeulm hrnotnc ｶｾ｣ ｩ＠Ｌ kterou rna lata asoba vc vlastnictvi nebo v uzivalli.
Pfedpokladem vzniku pniva 1\8 pojistne plnenl v rozsahu tohoto ujednaof je, ｾ･＠ ke vzniku ｾｫｯ､ ｹ＠
doslo v dobe h.v3nf ｰｯ ｊ ｩｳＡｾＱｬ＠
v souvislosti s pojisrenou tinnostf nebo vztahy z !tHo cinllos ti vyptyvajic.imi, a to vcetuc Skody zpl1sobene vadou vYTObku.
ｐｏｪｩｾｴｃｬｦ＠
v rozsahu teto dolozky se vhk nevztahuje nil povinnost nab.radil skodu:
a) vzniklou prodlenim se splnenim smluvni povinnosli,
b) vzniklon schodkem flU ｦｩ ｮ｡ｾ
ｮ ｦ｣ｨ＠
hodnolach, jejichz spn1vol.1 byl pojistl!ny ｰ ｯｶｾｲ･ｮＬ＠
c) vzniklotl pri obchodovanl s eelll1ymi pap fry,
d) Zpllsobenou ｰｯｪｩｾｴ･ｮｙＱｬ＠
jako ｾ ｬ ･ｮ ｭ＠ stotutaruiho organu nebo kon{rolll(!W org6nu jak6koliv obcbod nl spolccnosti !lebo
dlUZstva,
e) vzniklou v souvislosti s cerpanfm ci pfipravou cClp8ni jakychkoliv dotaci a grantti nebo v souvislosti s organizaci vefcjnyell zakazek, zpracovanim podkladu. pro ｵｾ ｡ ｳｴ＠ ve vybt!rovem i'fzeni nebo vdejnych zakazhich,
f) vzniklou v souvislosti s vymahanfm pohle.davck,
g) vZl1ikloti v souvislosti se spnlvou dalovych schranek,
h) ZiJllSobenou urcenfm nespravn6 ceny (rozpocru) dila nebo zpracovanlm chybnych podldadu pro urccni teto ceny.
Pojislcni se dille nevztahuje l1a u.uy zisk vznikly v dusledku vady vyrobku.

24 bodu l pism. d) VPPMO-P se ujednava, ze ｰｯｪｩｾｬｴＡｮｦ＠
v rozsahu teto do!ozky se vztahuje i na
Odchyille od ｾｬ｡ｫｵ＠
zplhobenoll vei'ejnc poskytnulou infonnaci nebo radou, kten1 je soucast! ｰｲ･､ｮ｡ｾｫｯｶ
･＠ cinnosti.
Uj ednava se, ze pojgti;nf cislycb fillancnfch ｾｫｯ､＠
v rozsahu teta do[oZky se vztahuje i na pfipad [mancnfeh ｾｫｯ､Ｚ＠
- nastalych v dusledku mont<He. uruisteni Debo polozeni vadnych vyrobkU vyrobenych ｰｯｪｩｳｴｾｮｙｬＱＬ＠
ｾｫｯ､ｵ＠
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- spocfvajici v nakladecllna ｭｯｮｴ､ｾＮ＠
1IIDist6n i ncbo po!ozenf bezvadnych nahradnlch vyrobJru nahradou za vadne; musi se
vUy jednat 0 naklady vynaloune (fell osobou.
ﾭ
- nastalych v dusledku loho, ze v6c vznikl! spojenim, smisenim nebo ipracovarum s vadnym vyrobkelll vyrobenylU ｰｯｪｩｾｴ･
nyru, aneba vznikla v dusledku dal§lha zpracovani a opracoyani tohoto vadneho ryrobku. je yadna.
PojiSt!lli v rozsahu teto dolofky se sjedmiva se subl imilem pojistneho pln!nf ve ｶＺｙｾｩ＠
ｐｯｪｩｾｴｮｲ＠
v rozsahu teta doloiky se sjednava s uzemnlm rozsahem
ｐｯｪｩ
ｾｴ･ｬｩ＠
v rozsahu teto do loZky se sjedtuiva se spoluucasti ve yYsi

500 000,-

ｋ ｾ＠

10 000 ,-

ｋ ｾ＠

Ceska republika

3.4.2. Dolafu V71 poj mtiSnJ odpovMnosti za ｾｫｯ､ｬ＠
ci ujmll zllrnobcDOll vibracemi, sesedAo£m, scsouvan1m pUdy, zficenim
skal ncbo zCOliny. eraze a v duslcdku poddolovanl
Odchylne od clanku 24 bodu 3 plsm. a) VPFMO-P se ujcdn8.V8, ZC ｰｯｪｩｾｴ｣ｮ＠
se vztahuje na povinnost pojisteneho nahradit

ｾｫｯ
､ｵ＠
ci ujmu pri oblf'-enl lla zdravf ncbo USllll'ceni vzniklou vibracemi, sesednnim, sesouvaoim pudy, zricenfm skal nebo
zeruiny, cro7J a v dusledku poddolova,[)I.
PojiHen i v rozsahu hHo dolozky se sj ednAva se sublimitem pojis lneho pln!nI ve vysi
500 000,- ｋｾ＠
PojiHenl v rozsahu teto dolozky se sjedmivti s uzemnlm rozsahem
l:eskA repllblika
Poj isteol v ro7..sahu reto dol oiky se sjednava. se spoluuCasti ve ｶｹ ｾｩ＠
10 000,- ｋｾ＠

3.4.3. Dolo2.ka V723 ｐ ｯｪｩｾｴ･
ｯＱ＠ odpov&1nosti za ｾ ｫ ｯ ､ｵ Da pojistentm pfevzatYch oebo uZ.fvanych hmolnych movit9ch ｶｾ｣ｨ＠
ｏ､｣
ｨ ｹｬｮ
ｾ＠ od ustanoveni cianku 24 bodu 2 plsm. (1), b) VPPMO-P sc ujedlluv8., ｾ･＠
ｰｯｪｩｾｴ･
ｮｦ＠ se V'ltaituje oa povinnost na1:u·adit
ｾｫｯ､ｬ＠
na hmatnych movit:)ich vecech, ktere poj isteny uziva, nebo na hmotnycb movit}ich vecech prevzat)fch pojistcuym,j!!z
maji bYt pfedmetem jebo zavazku.
ｐｯ ｪｩ ｳＮｴｾｮ
ｩ＠ v rozs<lhu (eta dolozky se vbk nevzlahuje na povinnosl nahradit §kouy:
a) vznikle opotreben{m, nadmernym mechanickYm zatizel1{m nebo chybnou obsluhou,
b) na hmotnych veceeh pfevzatych v rarnci prepravnieh smluv,
c) vznikle na letadlech nebo sportovnich letaj [cfc h zarizeuich,
d) vznikie na zvll'atecb,
e) yznik16 na motorovYeh vozi dlech,
f) vznikle ztratou uebo odcizenlm movite hmotne vecl.
ｐｯ ｪｩｾ ｴ･ ｮｊ＠
v rozsahu teta doloiky se sjednava se sublimitcm pojistneho ｰｬｮｾｊ＠
PojiSteni v rozsallu tela dolofry se sjedmi.va s uzemnim rozsahem
se sjednava se ｳ ｰ ｯ ｬｵ ｵｾ｡ｳｬｩ＠
ve vysi
Poji!tenl v rozsahu teta ､ｯｬｾｫｹ＠

ve vYsi

300000,- Kc

Ceska republika
10 000,- ｋｾ＠

3.4.4. Dolofra V76a ｐｯｪ ｩｾ ｉ ｾ ｮＱ＠ POViWlOSti ｰｯｪｩｾｴｬｮ｣｢＠
nahradit ｾｫ｡､
ｵ＠ ｾｩ＠ ujmu pn ublftenl ru: zdrav.l nebo usmrceni zpllsobenou vfrobkem, klerf by! uveden do ｯ｢ｾｵ＠
pfed nabytfJn ｵ ｾｩｮｯｳｴ＠
pojistne smlouvy (neprnv6 rctronktivita)
Na zaklade clanku 24 bodu 4 plsm. b) VPPMO-P se ujednava, ;i.e ｰｯｪｩｾｴ
ｾ ｮｩ＠ se vztahuje i na POVilUlOSI pojislcnCho nahradi t
skodll Ci tljmu pri ubliZen i na zdravf nebo usmrceni zpitsobenou v)irobkem, ktery byl uvcden do obehu v dobe od 28. 2. 201 4
do 15. 6. 20 18.
Ke skodnt udaiosti ｶ ｾ｡ｫ＠
i v tomto pffpade mus f dojl/ v souladu s clanku 22 hadem 1 a 2 VPPMO-P v dobe trvanl ｰｯｪｩｗｾｮ
ｌ＠
ｐｯｪｳｴｾｮ
ｻ＠ v rozsahu relo dolozky se sjcdllava se sublimitcm pojistneho plnenf ve v:/Sj
50 000 000,- Kc
Tenlo Sllblimit plneni pltl Lf pro Skody ci (Umy pri ubliienf na zdravi nebo ltsmrceni zpllsobeue vyrobkcm uvedenym do oheilu
po 15.6.2016. Pro ｾ ｫｯ､ｹ＠
cl (Ijmy pi'i ubUzetlf na zdravl nebo usm rccni zplisobene vYrobkeIH, ktclY by\ uvedcn do obehu v obpojistcni sjednava se sublimitem plneni ve ｜ｲｹ ｾ ｩ＠ 20 000 000,- KI!. Pro ｾｫ ｯ ､ ｹ＠ ci uj my
dob{ ad 23.3.20 16 do 15.6.201 6 se ｶ ｾ｡ｫ＠
pi'i ubHzeni na zdravi uebo usmrccai zpl"lsobene ryrobkem, ktery byluveden do obellll pred 23.3 .2016, se vsak ｰ ｯｪ ｩｾｴ･ｮ
ｩ＠ sjedOli va se sublimitem plnl!ni ve ｶｹｾｩ＠
15000 000.- Kc.
ｐｯｪｩｳｴｾｮ＠
v rozsahll teta doJoiky se sjednava s uzemnim rozsallem
Ceska republika
10000,- Ke
ｐｯｪｩｾｴ･ｮｦ＠
v rozsahu teto doloZky se sjedoavA se spoluilcastl ve vysi

3.4.5. DoloZka V III Regresnl ,,"brady

Ujedmiva se, ｾ･＠ poj isleai se vzrahnje j na llahradu nakladt"t lecco! ｶ ｹｮＸ ｬ ｯｾ･ｮｹ｣ｨ＠
zdravolni pojist'ovnou ue zdravolni Ileci ve
prosp&h zamestnance pojisteneho v dllsledku zavilli!nebo protipravnIho jednanf pojiStlilebo.
ｐｯ ｪ ｍｴｾｮｦ＠
se dale vztahuje i Da regresni nah.radu dtivek nemocetlskeho pajisteni vyplacellycb zam! slnanci pojisteneho orgallem uemoeenskeho pojmen i v dusledku zavineneho protipravuiho jedmlnl ｰｯｪｩｓｴｾｮ
･ｨｯ＠
Ｒｪｾｴ･ｮｨｯ＠
soudem nebo spravnfm organem.
Toto pojgteru se v§ak Vz!allUjc jen na pffpady, kdy zamestuanci ｰｯｪｾｴ･ｮｨ＠
vzniklo pnivo lll! pOjisfne plnelli z ｰｯｪｩｾｴｵｦ＠
odpovcdnosti ph pracovnim lirazu nebo llemoci z povo hinf, za predpokladll, ie v dobe tlvanf ｰｏｪｩｾｴｬ＠
､ｯｾ
ｬｯ＠ k pracovnfmll urazu
nebo byln ｺｪ［ｳｴｾｮ｡＠
Ilemoc z povolani.
5 000000,- Kc
PojiSteni v rozsahu teto dolozky se sjednavR se sublimitem pojistneho plneni ve ｶｹ ｾｩ＠
Ceska rcpublika
ｐｯｪｩｾｴ･ｮｬ＠
v r02.<;ahu teto doloZk.y se sjedndv3 s uzemnfm rozsahem
ｐｯｪｩｾｴ･ｬ
ｩ＠ v rozsahu teto ､ｯｬｾｫｹ＠
sc sjcdnavA se ｳｰｯｬｵＨｴｾ｡ｩ＠
ve ｶ Ｇｩｾ＠
5 000,- ｋ ｾ＠
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- spoCfvaj k i v nakladeclI l1a J1Iontaz, umis teni !lebo polozen; bezyadnych nAhradafch vyrobJal ml.hradou za vadIto; musf se
0 miklady VYllalozene tretl osobou,
- aasta lycb v dusledku taho, ze vee vznikl! spojenlm, smisenim aebo ipracovanim s vacinyOl vyrohkem vyrobenym pojistellYru, auebo vznikla v dusledku dal§(ho zpracovan{ a opracovan! loho to vadniho ryrobku, je vadna.
vidy jednat

PojiSt!ui v rozsahu teto doloZky se sjedmiva se sublimitem POjiSIIH!:ho pln!l)! ve ｶｙｾ
Poji§teni v rozsahu teto doJoiky se sjeduav3 s uzemnfm rozsahem
Pojisteul v rozsahu teto doloZky se sjednavA se sJloluucasU ve ｶｹ ｾｩ＠
ｩ＠

500000," Kl

Ccska republika
10000," Kc

3.4.2. Dolofra V71 Ｚｐｯｪｩｾ
ｾｮｦ＠
ｯ､ｰｶｾｮｳｴｩ＠
2a ｾｫｯ､ｵ＠
ｾｩ＠ ujoou zpl1sobenou vihracem.i, sosedA.olm, sesouv!n1m plldy, zflcenfm
skat aeb o zeminy, erozf a v dt"lSlcdku poddolovau.\
Odchylue od ｾｬ｡ｫｵ＠
24 bodu 3 pism oa) VPPMO-P se ujednava, ｾ ･＠ ｰ ｯｪ ｩ ｾｴ･ｮｩ＠
se vztahuje oa povinnost pojist!nellO nahradit
ｾｫｯ､ｵ＠
ci ujmu pri ubHzenf lla zdravf ncbo uSIlU'cenf vzoiklou vibracemi, sesed<ioim, sesouvaofm pildy, zncen{m skat nebo
zeminy, crozl a v ､ ｾｳｬ･､
ｫｵ＠
poddolovsnl.
ｲ＠ ve ｶｹｾｩ＠
500 000," !Cf
Poji§teni v l'ozsahu IcHo doloZky se sjcdnava se sublimilem poj islneho ｰ ｬｯｾｮ
Poj ist&af v rozsahu feto dolo£cy se sjedmiva s uzemnhn rozsshem
CesU rcpublika
Pojisfeo[ v rozsahu teto dolozky se sjednava se spoluuCasti ve vysi
10 000,- ref

3.4.3. Dolo'i.ka V723 PojiltOnl odpovCdnosti za !kedu oa ｰｯｪ ｩＡ ｴｾｮ ｙｭ plevzaiYch nebo uZlvanych hmetnych moviiYch ｶｾ｣･ｨ＠
Odchylne ad ustanoveni clanku 24 bodu 2 pismoa), b) VPPMO·P sC uj edlHiv!, i!e pojistenf se v'Ztahuje ns povinnast nahradit
skodl[ na hmotnych movit)ich vecech, ktere pojiSteny uziva, nebe na hmotnycb movitYch vecech prevzat)ich ｰｯｪ ｩｳ ｴ ｃｵｹｭＬｪ･ｾ＠
majf bjt predmtLem jebo zavazku.
Poj isrtni v rozsabu teta dolozky se vsak Devztahuje na povionosl nahradit skody:
a) vzn ikle opatreben[m, nadmernym mechanickYm zatfzeoim nebo chybnou absluhou,
b) ns bmotoych vecech prevzalych v ramci prepravnich smluv,
c) vznikle na letadlech nebo sportovnicil letajicfch zai'izeulch,
d) vznikJe na zvli'atech,

e) vznikle ua motorovy-ch vozi dlcch,
t) vznikle ztn3.tou uebo odcizen'm movite hmotne veci.
ｐｯｪｾｴｦ＠
v rozsalm teto doloZky se sjednava se sublimitclD pojistneho plneni ve ｶＹｾ
Pojisleni v roZSallU teta do loZky se sjednav;i s uzemnfm l'ozsabem
Pojistenl v rozsahu teto dolozky se sjednav2. sc ｳｰｯｬｵｾ｡ｴｩ＠
ve ｶｙ ｾｩ＠
ｩ＠

300000," ICc

CesH l'epublika
10000," K l

3.4.4. DoloZka V76B ｐｯｪｩｾｴｮＱ＠
povinnosti ｰｯｊｂｾ
ｮ･｢ｯ＠
nahmdit skodu 61 ujmu pn ublUeni DB zdravf neha usmrceni zpllsobenou vYr0bkero, ktcrj byl uveden do aMbu pred nabytLm Minnosti pojistne SJDlouvy (neprava cotrooktivita)
Na z<iklade chinku 24 bodu 4 pfsm. b) VPPMO·P se uj edU8.V8, 'l,e poj iW!uf se vztahuje i na POV ilUlOSI ｰｯｪｩｾｴ･ｬ｣ｨ＠
ｮ ｾｨｲ｡､ｩｴ＠
ｾｫ ｯ ､ｵ＠
ci lUmu p6 ubliZeni na zdravl nebo usmrcenl zpusobenoH vYrobkem, ktel'Y byl uvcden do obehu v dobe od 28. 2. 2014
do 15.6.201 8.
Ke skodnt ud6.losti ｶｾ ｡ｫ＠ i v tomto pffpade mus f dojf! v sOllladu s cianku 22 bodcl11 1 a 2 ｖｐｍ ｏ
ｾ ｐ＠ v dobe Iry6.nf pojiM6 1f.
Pojistenl v rozsahu te lo dolozky se sjcdnava se sublimitcm pojistneho plnbtf ve vysj
50 000 000,- ｋｾ＠
Tcnla sublimit pInelli pIaU pro Skady ti lijmy prj ubliieni na zdravi llebo tlsmrcelli zpwiObeue vyrobkcm uvedenym do ｏ｢ｾｊＱｕ＠
po 15.6.2016. Pro ｾ ｫｯ ､ｹ＠
cl {ljmy pfi ｵ ｢ｬｩｾ･
ｮｬ＠ no zdravl nebo uSln rccru zpliso bene vYJ'obkem, ktery by! \.Iveden do obehu vabdob! od 23.3.20 16 do 15.6.2016 se ｶｾ ｫ＠ pojisteni sjednavll se sublimitem pineo! ve vy§i 20 000 OOO,V ｋ ｾＮ＠ Pro skody i!!i uj my
pr j ublizeni no zdravi acbo uSllU'ccn i ZPlolsobene vYrobkem, ktery byl uveden do obellll pied 23.3.2016, so vSak ｰｯｪｩｾｴ･ｮ
ｩ＠ sjednava se sublimitem ｰ ｬ ｮｾｩ＠
ve vyS'i 15000 000,- Kc.
Pojisteni v rozsahu teto doJ o-1J<.y se sjedmiva S {lze mnfm rozsahem
ｃ･ｳ
ｫｾ＠ republika
ｐｯ ｪｩｾｴ･ｮｦ＠
v rozsahu teto doloZky se sjed uava se SpOlU{lCast! ve ｶｹ ｾ ｩ＠
10000," KC

3.4.5. Dele'i.ka VI 11 Regresnl nAhrady
Ujednci.va se, ze poj Blenf se vztah\lje i os nahradu nikJadt1 (eccei vynalozenych zdravotni ｰｯｪｩｾｴＧ
ｶｮ ｯ ｬ＠ tla zdl'aVolnJ I>eci ve
prospech zamestnance pojisteneho v dllsledku zavil\Cneho protipnivniho jednanf ｰ ｯ ｪ ｩ ｾｴＡＮＱ･｢
ｯＮ＠
Paji§tenf se dale vztahuje i ns regresni nahl'adu dAvek nemoceuskeho pojisteni vyplaccllych zameslnanci ｰ ｯｪｩｾｴ･ｮｨ＠
org<\.nem uemocenskeho pojistellJ v dllsledku zavilleneho prot ipravlliilo jednanl pojiSteneho 2jisteneho soudem ncbo spravnim ｯｲ ｾ＠
ganem.
Toto pojist!ni se ｶｾ｡ｫ＠
vzlahujc jeu na pi'fpady, kdy ｺＮ｡ｭｾｳｬｊｩ
｣ｩ＠ ｰｯｪｩｾ
ｬ ･ｮｴｨ
ｯ＠ vzniklo pnivo nn pojistnc ｰ ｬｵｾＱ＠
z ｰｯｪｩｾｴＱｬ＠
odpotrvaui ｰｯｪｩｳｴｾｌｬ＠
doUo k pracovnlmu urazu
vednosti pfi pr3covnim ura'Zu ncbo nemoci 2 pavolaut, za prcdpokladu, :Zc v ､ｯ｢ｾ＠
lIebo byla ｺｪｩｾｴ･ｮｳ＠
nemac z povol:inl.
Pojisteni v rozsahu teto dolozky se sjedllavA se sublimitem pojismeho pinelli ve ｶｹ ｾｩ＠
5 000 000," !Cc
Pojistenl v rozsshu tete doJoZk.y se sjednavA s uzemnim rozssbern
Ceska republika
ｐｯｪｩｾｴ･ｬ＠
v rozsahu teta doJazky se sjednava se ｳｰ｡ｬｵｩｾｴ＠
ve vysi
5000," Kl
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3.4.6. Dolofu ｖＱＲｐｯｪｩ
ｾｴ･ｮＮｦ＠
nAhrady za nemajelkovou ujmu
Odchylnc ad ｾＱＸｵｫ＠
22 bodu I a clam 24 boou 7 pismo b) VPPMO- P se ujcdJlAva, fe pojistenf se nad 1'8rucc uikladnibo
rozsabu vz.tahuje j na poviuuost pojH:ti:!m!ho llalu'3.dit nemajetkovou ujmu zp'l1sobenou zlisahem do pniv oa ochl'anu osobJlosti,
kted. v£.niklajiuak, uez pfi ublizeni na zdravi nebo usou-ceni .
ｾＡｴ ｩ＠ dale ncvztabuje Da povinnost ｰｯｪｩＡｴｾ
ｮ･ｨｯ＠
nahradit nemajetkovou ujmu:
Vedle vY1uk uvedenych ve VPPMO-P se ｰｯｪｩｾｴ
a) zpusobenou unitkou, pomtuVQll, sexualnim ｯ｢ｴｾ
ｺｯｶ｡ｵｩｭ＠
!lebo zneuzivanim,

b) vZ./liklou ｺ｡ｭｾｳｴｮｬ｣
ｩ＠ ｰｯｪ
ｩ ｾ ｴｾｵ･ｨ
｡Ｎ＠
Vyluky z poji!tel1f uvedene. v clanku 3 a 24 VPPMO-P plati pi'imerene i pro toto pojistenL
Poji§ten{ v rozsabu teto dolofry se sjednava se sublimitem ｰｬｮｾ
ｮ ｩ＠ 500 000 Kc, uzemnfm rozsahem Ceska I'epublika a ｾｰｯｬｵﾭ
cast! ve vysi spoluucasti sjednalle pro zakladnf I'ozsah.

4. Pojisrne ZR Jednotliva pojistna nebezpeH
4.1 . Podkladem pro ｶＧｹｰ ｯｾ･ ｴ＠ pojistneho pro poji§teni v zakladnfm rozsalm je vYse ｲｯｾ ｮｩ｣ ｨ＠ pHjmu pojistencho, kterc jsou predmetem ､｡ｮｾ＠
z pfijmu. Sazba pojistlleho ｾｩｮ ｬ＠ 0,949705 %0. Prfjmy, ktery-cu jlojisteny dosahl v lonskcm race, resp. kterc pfed-

poklihM, cin f 96 000 000,- Kc. Z(lct0vani pojisillcho

ｾ｣＠

neprovadL

42 P'l
Ie l ld
e pOJlstne"h 0 pro POJ""0"
lS t III v za"kld
I k:
a nlIn r02sa lU a pro POJI t nI V rozsa bu dooze
poIozka c.
I pajis tn a nebezpcci
1
PoUstcnl odoovcdnosti za skodu v zalcladnul1 rozsahu
dolofra V70
2
3
dolol.ka V71
4
dolol.k. V723
do[ozka V76a
5
6
dolofra V 11 1
"
'" Jedmi se 0 ｬｯｾｮ
ｲ＠ pOJlstne

I

Roeni pojistne za
ｶｾ･｣Ｑｬｊ｡＠

pojistna nebe:2peci sjednana tlmto ｰｯｪ
ｩｾｬ

･ｮｬｭ＠

lOjistnc v Kc*

91 1731995 6650 1349,01-

eint 101 168,- KG.

S. Pojistna dohll
"Pojist&li se sjedm\va na dobu od 19. 6. 2018 do 18. 6. 2019.
6. Pojistne It jeho spLatnos t
6 1 P'hld
re e 1 pOJlstneh0 kd.tu 196208
1 za POJ1"I tem sJeonana v pojlstne sm[onv :
ｐｯ ｲ ｾ､ ｯｹＶ＠
(gslo I ｊｬｾｺ･ｶ＠
POjBtclli
IPo'i§teni OdDO vednosti
1
Celkem. v Kc
Celkove po 'istne za pojisLnou smlouvlI zilokl'Ouhlcne a upravene na deli tel nos ! poctem spJatek

rocnf lO'is me vJ{c
101 168 101 168101168-

6.2. Ujednava se, te pojiSlIle bude hmzcllo pojist'ovlli! v terminech a castkach lIvedenych ve Vyuctovan! pojistu6ho, kter6je
c: 24624615500, variabilnf symbol 2082775751, koustautlli SYIllncdHoou soucasli teto pojistne smlouvy, aa lied ｰｯ ｪｩ ｾｴＧｯ ｶｮｹ＠
bol 3558"
6.3 , Ncbudc-li ｮ ｾｫ Ｈ･ｲ｡＠
splatka pojistneho uhrazena radn! a veas, stava se bez dalsiho prvnim dncm prodlenl s jeji tilu'adou
spJatuym ccl6. jednorazove pojistne.
6.4. Dluzne pojistne rna POVinliost IU'adit pojistnik na ueet pojiSt'ovny uveden y v lIpoml.llce.
7.

ｚａｶｾ

ｲ･ｾｮ｡＠

PojistoLk. ｰｲｯｗ｡ｾｵｪ

usfanovenI
･Ｌ＠ ze scznamf ｰｯｪｩ
ｳｴｾｮ･

ｨ ｯ＠

5

obsllheru tela pojistne smlouvy vceUle uvedenych pOj iSOlych podm(uek

Pojistuik dale pl'ohla.fuje, fe je seznamen a sounlasi se zmocuC!:nim a zpl'OstC!:ll1ru mlcenlivosti die clanku 9 VPPMO-P. Na za.klade zmocncnf udeluje pojistllik souhlasy uvedene v tomto odstavci rovn!z ｪｭ ｾ･ｭ
ｶｾ･｣｢＠
pojisti!nYch.
Pojislnik proula!uje, ze by! infonnovan 0 2pracovanj jfm sdelenych osobnfch Odajt1 a
podrobnosti tykajici se osobutch
udaju. jsou dostupne oa www.ceskapojistovna.cz v sekci Osobnl ddaje a dale v obchodnfch mistech ｰｯｪｩ
ｾｲＧｯｶｉｬｙＮ＠
Poj istnik se
zavazuje, te v tomto I'ozsahu infotn1Uje i ｰｯｪｩｾｴ･ｮＮ＠
osoby. Dale se zavazuje, ｾ･＠ ｰｯｪｾｲｶｮ･＠
｢･Ｒｯ､ｫ
ｬ ｡､ｮ
ｾ＠ oznaml pfipadne
zmeny osobn lch Udaju.

ze

ｏ ､ｰｯｶｾｩ＠
pojisln!ka na dotazy poji§t'ovny a udajejlm lIvedenc u tohota ｰｯｪｩｾｴ･ｮｬＬ＠
sc povazllji za odpovedi na olozky tYknjfc1
se poostatnych ｳｫｵｴ･ｾｬｉｯ＠
rozhodllych pro ohodnoceni pojistneho rizika. Pojistulk svym podpisem pocvc2uje jejich l\plnost a
pravdivosL

stra na 4 z 5

ｾｦｳｬｯ＠

ｰｯｪｬｳｮｾ＠

smlou\l)': 20827757-51

K6d ptoduktu; OS

Stavkdatu 19 . 6.2018

PojistnLk prohlaSuje a svym podpisem stv[zuje. ｾ･＠

- z8znaru z jedmini.

se sezna.mil s infonnacemi 0 pojin61i a prevzallylo dokumenty:

- pojistue podruinky die bodu 1.1. pojistne smlouvy,
- sazebnik popJalkU ,.
Tato pojistna smlouva jc vyhotovena ve 2 stcjnopisech, Z llLchz jeden obddi pojistnilc a jedcll
ｰｯ

ｪ＠ ｪ ｾｲ

ｯｶｮ｡Ｎ＠

ｐ ｯｪｾｴＧｶｬ｡＠
ma pnivo pri zmen! ｰｯｪｾ･ｮｩ＠
upravit pojistne padle sazeb platnych k datu provedeJli z.meoy. Zmcnou ｰｯｪｩｾｴ･ｬ｜＠
ｦＮ＠ tj . zejrnena ｚｬｮｾ｡＠
ｰ ｯｪｩｾｴ･ｮｨ＠
pfedmetu tinDosti, ｰｲｩ ｰ ｯｪｩ
pro utely teto smlouvy fozumf zm!na v rozsahu ｰｏ ｪｩ ｾｴｬ
ｾｉｨｯ＠
rizika, zmena li..m.itu plneni, spoluutasti ti uzelTllliho J'Ozsahu.

sc

ｾ ｴｾ ｮｦ＠

dal-

Pojistnlk ｰｲ｡ ｢ｬ ｡ ｾｵｪ･ｊ＠
ze vdkere j un poskylnule infonnace Iykajfci se leta pojistllc smlouvy jsou uplne a pravdive, a znvazuje
se o2nnm it pojistiteli bez zbytei5neho odkladu ｶ ｾ･｣ｨｮｹ
jcjicb zrneny.
8. PlOohy

Vypis Z obchodn!ho

jSli'1ku

V
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ dne _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Podpis (a razltko) poj i tn1k.a

5trana 5 z 5

-
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ZAZNAM Z JEDNANI

s

Cislo pojistne smlouvy: 20827757-51
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!(lien l

Obchodn f fi Olla: EMH stavebni CZ S.I".O.

--

=

l eo: 0 1972 197

Sldlo: No Rokytcc 1032124, I SO00 Prail" CESKA REPUBLIKA

Tclcfoll , e-mail: 732222 022. info@emils tuvebni .cz

Potreuy kJienf'a n fnl<to l'Y ovli",l ujici \,yue]' p ojistnych Ill'odllkt u.
./ fnvesticni ｺ｡ｭｾｲ＠

./ ｰｯｪｩｾｴ･ｮ＠

,/ Pacel zamesmancO

./ Majetkova si tuace firmy
./ Slavajlci ｺ｡ｪｩｾ
ｴ ･ｮ ｩ＠ flnny

./ Ptijmy firmy

./ Druh podoikliui fU1ny

=
-=

odpovednosti

Sp ecifickc pozadn"ky kli cll!"D;

Klieut sOllhlasl S ､ｯｰｦｬ
ｾ･ｬ

Ｈ ｕｬ＠

nebczpeci.

a nema zajem, ab:y touto pojislnou srnlouvou byJa sjedmina jimi oct dopol'uceoa pojistna

'" '" -"""'"
ｾ
'"
'"

ｯｰ

ｮｬ

ｾ･ｬ｡＠

pojistna

=

dne I8.6. 201 8
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ztm 51011 OS

La PfMtI '

por.«CMU ＱｉＧｬｪｑ｢ｴｮＭＮｩｳｯＢ｣ｲｾ｜
ｰｯｪｩｾＨｶｮ＠

ｪ･ｾ
ｾＮｓＬ＠

ｬ ａｉｾｬ＠

5rJll1Il.i 75/16, Novt ｍｾｬｴＩＬ＠

'" oll(ho.j"Kll

ｾ＠

;;;:;;;;;
""'"

V

ｲＮｾ＠

...
ｾ＠

No zalcJndl5 (ldnjiI sdelenyc!l klientem by! vyhotovell tento zhnalll zjedlUinl. Klicut svym podpisem potvrllue, I.e byly Z3zn8menallY ｶ ｾ･｣ｨ
ｮ ｹ＠ sMlene polreby a pofadavky a ze llIU byly zodpovezcny ysechny jello dotllZYjasne a presne, s.rozumitelnou
formon, a to prcd uzavrenim poj isllle smlouvy. Dale potvr.wje, ZC jeduo vyhotovelti toho(o zaznam u preVLal v pisellloe podobe. a -Ie zaznamenane potadavky a polJeby odpovidaj ! jim poskytnut)inl informacfm ajeho skulelnemu zameru tyknjlcimu se
poj isleni.
KIien ! si j e vedom toho, ze lidaje, ktere behemjcdmiDI 0 \Izavi'enl pojistne sm louvy zamlcel, nemohou byl v 2<iznamll a v naslednem doporucenf zohledneny, a ｾ ･＠ lakovy cbybejici Maj JUu:ie ovl ivllit doporllcen i vhodniho produktu. Cflem tohoto dokumenlll ncni individuali zovnmi. anal)tz<t poti"'e b klienta, pOll'le jejich zaznam.

ｾ

ｾ＠

ｾ

l(licnt byl sczn am cn a prcvzAI:
- sazebnfk poplatkU
- infonnace 0 zprostredKovateli
ｮ･＠
pojistnc podm inky
- ｰ ＡＧｩｳｬｵｾ

Ｎ＠

0

-

"""'"
"""

0

Vyjadrcnf pojisl'ovnciho zpl'ostredlwvn.telc/2as tupce paj gC'ovn),:
K1icut souhlasf s dopomeenim a uema zajem, aby touto pojishlDU smlouvou byla sjeduanajiua nez ､
tlcbczpecL

Vfte, ｾｑＮ＠

------. --=
=

sjednall l tech to pojistnych pl'odu}clu:

0

---=
-=
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;;;:;;;;;
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Klient i :'id;\
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rcjllH1:u 1.1 ｍＧＺｾｬＮｳｫＱ＼＾＠
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ｾｏｉｦｊｵ＠

\N\'fW

ｬ＼ｔｯ･ｮｴｳｫｾｐｲｩｍ＾ＯＮｏｕｵＲ＠

110 00 Praha 1, ｾ［ｊＮｪ＠
Ii

u 2090, 54701 ｎｾ ､｜ｏ＠

ｲｴ｛ｬｪｨｾＢｫ｡

Pr.olt. splsov.'o ｕＱｾＦＮ＠
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ｉ ＩｏＧｐｾ＠
7:00-19 00
POBOX 3GS 65') OS B100

-""'"
""'"
==

Vl 79

CESKA

POJISTOVNA

Informace 0 zprostredkovateli
pojistna smlouva 20827757·51

Vyhradni pojist'ovad agent (VPA)

cp Distribuce a, s .

Obchodnl firma

leo

', 4795084

Na Pa nkraci 1658/121, 1/, 0 00 Praha 4, Ceska republika

Sldla fjrmy
Registracnf 8 510 eNS

2201 67VPA

POdHzeny poJ)sfovadzpl'ostredkovatel (PPZ)

lmeno, pf/jmenf
ｉｾｏ＠

Mlsto podnik.lnl / ｢ｹ､ｬｩＡ
Registralnf lisle eNB
ｴｾ＠

Pllsobnost zprostredkovatele

Zprostredkovatel pOsobf jako pod,;zcny poJist'ovaci zprosfredkovatel ( ppz) spolup racujkf na zaklade pisemne sntfouvy 5
tohoto dokumentu, pri poskytovanl svYch sluzeb vychaz( ｶｙｨ
ｲ｡､ｮｾ＠
z
vYhradnim pojist'ovadm agen tem (VPA), o ba uvedenl v ｺｾｨｬ｡ｶｦ＠
portfolia produktLJ Ceske pojisfovny a.s., ktere je oprilVnen zprostredkovavat ｮｾ＠ z<ikJade p/semne smlauvy uzavrene mezi VPA a Ceskou
ｾ､Ａ＠
analyz.u die zflk. 38/2004- Sb.
pajistavnou a.s., pricemf ｮ ･ ｰｲｯｶ

c.

Registrace a zp tlsob OVerell1

Zprostfedkovatel Je zapsan V elektronickem registru vedenem Ceskou narodn! bankou. Zapis zprostredkovatele Ize ovefit na webovYch
stranka ch Ceske nared nf ban ky (YJWlN.cnb.cz).
Cesi<fI ｰｯｪｬｾｴｶｮ

｡＠ a.s. rna prfmy podA oa kapitalu a hlasovadch pravech zprastredkovatele,

PFrpadnou stlZnost Izc podat pfsemnou (armou ｺ ､ｳ ｬ ｾｮＨｭ＠
na ddresu CP Distribuce a.s., Tym stfinosU, P. O. Box 305, 659 05 Bmo, e-mailem
na cpd_stiznosti@ceskapojisto\>na.cz nebo osobne na poboccc a obchodnfm ｭＨｳｴｾ＠
BUgr lnformace najdete v Reklamaln!m radu
a.s. viz n(!e
um[stenem na www.ceskapojistovna.cz/ cpdistrlbuce. Se stfi.nostl je mozne se obratit take pnmo na Ceskou ｰｯｪｩｾｶｮｵ＠
uvedene kontaktn( uddje.
ze zakazn(k nesouhlasl 5 vyrrzen(m st/mosti, je apravnen se abratit na dozorovY ｯｲｧｾｮ
Ｌ＠ kterYm Je teska njrodnfbanka nebo
na soud. Stfinosti tze tef mimosoudne ｐ･ｾｩｴ＠
u ｾｩｶｯｴｮＨｨ＠
pojisten( u ｦｩｮ｡ｾｬｨ
ｯ＠ arbitra (wVNI.findrbltr.cz), v ostatnfch prlpadech Ｈｮ ･ｾｪ ｶ ｯｴ ｮｲ＠
ｰｯｪｩｾｴ･ｮｦＬ＠
spotTebitelske livery) prostrednktvfm Leske obchodnl inspekce (WINW.coLcz). Rlzenf pred arbitrem se zahajuje podan(m navrhu
a rid! se zakonem C. 119/2002 Sb., 0 flnancn{m arbitrovi; mlmosoudn frlzenf u ｾｏ ｉ＠ se fid f zakonem c. 634/1992 Sb., a ochrane spotrebitele.
ve zoen! pozdejUch predptsO.
V ｰＧｈ｡､ｾＬ＠

Sidio spolecnosti
Korespondencnr adresa
Telefonni linka Kllentskeho servisu
Webove stranky
DOitova schranka

a.s.

Spalena 75/16,11000 Praha 1
Ceska ｰｯ ｪｾｦ ｯｶｮ｡＠
a.s.) P. O. BOX 305, 659 058rno
241114114

....fIJJ\N.cesKapojistovr:>. (z
v93dkfS

Na2ev ktienta
EMH stavebnrCZ S.rA
18. 6. 2018

Datum podpisu

Podpfs klienta

tts!Gi poJi!iovlU a.s., ｓ ｰｩ ｬ･ ｦｬｾ＠ 75/16, Nov.! W sto, no 0 0 ｐｲ ｾ ｨ ｾ＠ 1, tu k.i repubUkt, ttO: I,52729S6,
ｵｬ＾ｮ
ｾ＠ v obchodnlm reis tilku u M kLSb!ho souOO \I Prn<!, ｳｖｬｯｶ［＠
ｬ ｬ ｾ Ｆ［ｩ＠
B 11.6l.

ｾ＠
ｾ＠

"''"'"
'"0>w
0

Vyrizo\lani stiznosti a mlrnosou dni reseni sporu

Kontaktflf udaje pro komullikaci 5 Cesko u ｰ ｯｊ ｬｳｾ ｯ ｶｮｯｵ＠
V pffpade do talU se primarne. obracejte na zprostredkovatele nebo primo na Ceskou ｄｯｪｩｳｾｶｮｵ＠

a

N

ｾ＠

Vztah pojistitele a zprastredkovaterl!

\,w,nI'J.cC'Skapollstovna,cz : •
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EVROPSKA UNIE

STATN! FOND

Evropsky fond pro regionalnl rozvoj
Operatni program 2:ivotni prost1edi

1:IVOTN!HO PROSTA-ED!
CESKt REPUBLIKY

CESTNE PROHLAsENi 0 PODDODAVATELICH
Ucastnik
EMH stavebni CZ s.r.o.
se sidlem:
Na Rokytce 1032/24 , 180 00 Praha 8
ICO
01972197
zapsana V obchodnim rejstriku vedenem Mestskym soudem V Praze, oddil C, vlozka
214067,
jakozto dodavatel verejne zakazky na stavebni prace: "Snizeni energeticke mirocnosti
objektu Centrum 83", (dale jen "dodavatel"),

Alternativa 1
cestne prohlasuje , ze nema V umyslu zadat jakoukoli cast verejne zakazky jine osobe
(poddodavateli) , a zaroven , ze neprokazuje prostrednietvim jinyeh osob kvalifikaci.
nebo
Alternativa :I
v souladu S fjotadavky § 1Qa odst. 1 zai<ona G. 1<l412Q1€l SI3 ., a zadavani verejnysh zaka;;:ek,
'Ie ;;:neni fjo;;:dejsish fjredfjislJ , nite fjredklada seznarn fjodEiodavatellJ , fjoklold jsou dodavateli
znarni vGetne uvedeni, I<terolol Gast 131Jde katdy z fjoddoEla'JatellJ fjlnit
ObsAooni firma
nebo nazev nel30
jrneno a prijrneni
poodeda'Jatele

ItO (pokuo bylo
prioeleno) a siolo
poooooavatele

Cast verejne
zakazky, kterou
buoe poooodavatel

(I:M Je doplnenej

(l3lJde defjln enej

(blJEl e El eplnen ej

(l3uge geplnen ej

(suEle ge fj lnenoj

(l3lJEle 90fjlnenoj

(buEle 90fjlnenoj

(l3uge gefjlnenej

(suge 90 fjl nenoj

flJug e 90fjlnen oj

(suge 90fjlnenoj

(13 1Jge gefllnen ej

(S1J ge ge fjl nenoj

(13 1Jge 90fjlnenoj

(suge geflln enoj

(131Jge geflln enoj

(slJEle dOfllnenoj

(slolde se flln enej

(eloi se sefllnenoj

(131Jge sefl ln eno j

% finanGni
pOOiI

pIAA

V souladu s pozadavky § 83 ods!. 1 zakona c 134/2016 Sb, 0 zadavani verejnych zakazek,
v platnem zneni, jsou ve vyse predlozenem seznamu vypsany i jine osoby, jejichz
prostrednictvim prokazuje kvalifikaei a u niehz dolozil pisemny zavazek jine osoby k
poskytnuti plneni urceneho k plneni verejne zakazky nebo k poskytnuti veci nebo pray, s
nimiz bude dodavatel opravnen disponovat v ramei plneni verejne zakazky, a to alespon v
rozsahu, v jakem jina osoba prokazala kvalifikaei za dodavatele.

sTArNf FOND
2:IVOTNfHO PROSTftEDf
ｃｅｓｋｾ＠

REPUBLIKY

EVROPSKA UNIE

Evropsky fond pro regionalni rozvoj
Operac!ni program 'z:ivolnf prosUedi

Osoby, jejichz prostrednictvim dodavatel prokazoval kvalifikaci ve verejne zakazce, je
dodavatel povinen vyuzivat pri plneni die Smlouvy uzavrene s vybranym dodavatelem , a to
po celou dobu jejiho trvani a Ize je vymenit pouze s predchozim pisemnym souhlasem
zadavatele , kter'i muze byt dan vylucne za predpokladu, ze tyto osoby budou nahrazeny
osobami spliiujicimi kvalifikaci pozadovanou ve verejne zakazce nejmene ve stejnem
rozsahu jako nahrazovane osoby. Zadavatel bezduvodne neodmitne udeleni souhlasu.
Dodavatel je povinen poskytnout soucinnost k tomu . aby byl zadavatel schopen identifikovat
osoby poskytujici plneni na jeho strane.

Za ucastnika podepsan: Martin Hajzler. jednatel
V Bosni dne

