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l sMLouvA o DlLo
uzavřená podle §2586 a násl. zákonač.8912012 Sb., občanského zákoníku

číslo smlouvy objednatele:

číslo smlouvy dodavate|e: SP -'l3l2019

ObjednateI: obec čistá
Sídlo: Čistá í9s,29423 čistá u MIadé Boleslavi

tčo: !Č:00237621

Zastoupený: pan Zdeněk Tyšer, starosta obce, Leoš MiIer, místostarosta obce

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Mladá Boleslav, ě.ú. 4526-í8í/Oí00
a

Dodavatel: Vodohospodářské inženýrské služby, a.s.

Sídlo: Kíižová472147, í50 00 Praha 5

lČo: 60193689

DlČ: cz6oí93689

Zapsaný v obchodním rejstříku spisová značka B 2382 vedená u M.s. v Praze

Zastoupený: lng. Martinem Butorem, statutárním zástupcem

Odpovědný zástupce -
autorizovaná osoba:

lng. Martin Butor

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. (Praha 5), č.ú.: 7120405110100

Název předmětu díla
čistá. vÝstavba kanalizace

l.
Účel a předmět smlouvy

1.1, tJčelem této smlouvy je stanovení základních práv a povinností smluvních stran pro naplnění
projektového cíle, kterým je získání dokumentace stavby, jež bude využita pro získání příslušných
staúebněprávních rozhodnutí (rizemní rozhodnutí, stavební povolení), výběru dodavatele stavby a její

realizaci.

1.2. Zhotovitel se zavazuje, že na svůj nák|ad vypracuje v rozsahu a za podmínek ujednaných v této
smlouvě pro objednatele a objednateli odevzdá tyto části dokumentace stavby a provede související
výkony:

a) dokumentace stavby (dále též,,dílo l")
b) související výkony - inženýrské činnosti (dále též ,,dílo ll")

Dokumentace stavby a související výkony podle této smlouvy budou provedeny a zabezpeČeny v
rozsahu a obsahu specifikovaném v příloze ě.1 (zadávací dokumentace) této smlouvy, která tvoříjejÍ
nedílnou součást a skládá se z následujících částí:

a) Textová část zadávací dokumentace
bi přehledná situace obce čistá s vyznačením rozsahu kanalizačních stok (původní DUR z roku

2007)
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c) Situace předpokládané trasy výtlaku do Hrdlořez

(dílo l a dílo ll dále též souhrnně díIo)

1.3. Objednatel se zavazuje, že dokončenou dokumentaci stavby převezme, zaplatí za jeji zhotovení a za
související výkony dohodnutou cenu a poskytne zhotoviteli ujednané spolupůsobení.

2.2.

l!.
Způsob vypracování dokumentace stavby

Dokumentace stavby bude vypracována osobou (osobami) oprávněnou k jejímu zpracování podle §158
stavebního zákona, opatřena doložkou stvrzující toto oprávnění (podpis, autorizační razítko).

Dokumentace stavby bude vypracována a dodána v rámci ujednané ceny v šesti resp. devíti listinných
vyhotoveních, bude také předána v elektronické podobě na nosiói CD a to jednou ve formátu pdf. a
jednou v editovatelných formátech doc., xlsx., dwg, apod. Na vyžádáni objednatele zhotoviteldodá další
vyhotovení v požadovaném počtu za zvláštní úhradu. Kontrolní výtisk bude dodán v jednom úplném
listinném vyhotovení (bez výkazu výměr a rozpočtu) a v el, podobě ve formátu pdf.

Při zpracování dokumentace stavby a provedení souvisejících výkonů bude zhotovitel dodržovat
obecně závazné právní předpisy, technické normy, ujednání této smlouvy a bude se řídit předanými
výchozími podklady objednatele a vyjádřeními či stanovisky dotěených orgánů veřejné správy a jiných
dotčených subjektů (v rozsahu dohodnutém s objednatelem),

lll.
Cena díla

Cena ze zhotovení díla je stanovena dohodou smluvních stran následovně:
. Cena díla l, tj. dokumentace stavby, je cena pevná a činí (bez DPH): 1 066 000 Kč,

. Cena za dílo ll, tj, související výkony, je cena pevná a ěiní (bez DPH): 55 000 Kč.

. Cena celkem 't 121 000 Kč

o Cena celkem vč. DPH 1 356 410 Kč

K ceně díla bude připoětena daň z přidané hodnoty ve výši stanovené pod|e daňových předpisů,
platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.

2.3.

3.1.

3,2.

4.2.

řádném
od jeho

4.1.

4.3.

lV.
Platební podmínky

Podkladem pro úhradu ceny díla bude daňový doklad (faktura), vystavený zhotovitelem po
splnění předmětu díla podle této smlouvy. Daňový doklad (faktura) je splatný do 15 dní
doporučeného odeslání objednateli.

Objednatel se zavazuje zhotoviteli uhradit cenu za dílo l takto:
a) 30%, tj. částku ve výši 319 800 Kč bez DPH po dokončení prací na geodetickém zaměřenía D[JR;
b) 40o/o, tj. částku ve výši 426 400 Kě bez DPH, po předložení úplného kontrolního výtisku
dokumentace DSP/DPS objednateli;
c) 30%, tj. částku ve výši 319 B00 Kč bez DPH, po převzetídíla l objednatelem.

Objednate| se zavazuje zhotoviteli uhradit cenu za dílo ll čtvrtletně, a to v rozsahu skutečně
provedených činností odsouhlasených objednatelem.

Jednotlivé daňové doklady (faktury) budou obsahovat tyto údaje:
. označení zhotovitele a objednatele (obchodníjméno, sídlo, identifikační číslo a DIč, resp.

jméno, rodné číslo a bydliště),
. údaje podle §435 občanského zákoníku,

4.4.
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. číslo daňového dokladu (faktury),

. den odeslání a den splatnosti daňového dokladu (faktury),
o název peněžního ústavu, číslo účtu, na kteni bude platba směrována (popřípadě podúČtu),

a příslušný variabilní symbol,
. označení díla,
. účtovanou (fakturovanou) částku, vč. vyčíslení DPH (popř. prohláŠenÍ, Že zhotovitel není

plátcem DPH),
o razítko a podpis zhotovitele,

4.5. K daňovému dokladu (faktuře) za předmět plnění podle článku l, písm. a) musí zhotovitel přiloŽit jako
jeho součást potvrzeni objednatele (jím podepsaný protokol) o řádném předání a převzetÍ předmětu

d íla. Objed natel se zav azuje potvrzen í bezd ůvod ně neod m ítnout,

4.6. K daňovému dokladu (faktuře) za dílo ll, tj. za související výkony, musí zhotovitel přiloŽit jako_jeho

součást podrobný soupis souvisejících výkonů skuteěně provedených za příslušné obdobÍ. Tento

soupis musí být odsouhlasen a písemně potvrzen oprávněným zástupcem objednate|e.

4.7. v případě, že daňový doklad (faktura) nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě,, je

obj'ednatel oprávněn vratit 1i zhoioviteli k doplnění nebo novému vyhotovení, V takovém případě lhŮta

spiatnosti ne'nezi azačneběžetaž doručením opraveného nebo nově vyhotoveného daňového dokladu
(faktury) objednateli.

V.
Doba zhotovení díla

5.1. Zhotovitel se zavazuje ke splnění následujících termínů:
5,2. Předání kontrolního výtisku DÚR: 30.3.2020
5.3. Předáníčistopisu DÚR: do 7 dnů od obdrženízávěrečných připomínek objednatele
5.4. podání kompletnížádosti o vydání rozhodnutío umístěnístavby: 30.5.2O2O

5.5, Předánízávěrečné zprávy lGP: 30,4.2020
5,6. Předání kontro|ního výtisku DSP/DPS: 30.6.2020
5.7. předáníčistopisu DSP/DPS: do 15 dnů od obdrženízávěrečných připomínek objednatele
5.8. Podání kompletnížádosti o vydánístavebního povolení: 30.8.2020
5.9, Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje a předá celé objednateli dílo objednateliv termínu do 30.Í1. 2020

5,10.Dodržení termínu plnění je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele, ujednaléh9 v
této smlouvě, po dobu prodlení objednatele s poskytnutím spolupůsobení není zhotovitel v prodlení se
splněním povinnosti díio l v ujednaném termínu. Shora uvedené lhůty se prodlouží o dobu trvání
prodlení, jedná-li se o prodleníz důvodů na straně objednatele.

5.11.předmět plnění podle článku l. této smlouvy je splněn řádným vypracováním a odevzdáním díla l, tj.

dokumentace stavby, objednateli a provedením díla ll, tj. sjednaných souvisejících výkonŮ, a předáním
jejich výsledků objádnaieli, odevzdáním díta l, tj. dokumentace stavby, se rozumí její odevzdání
objednateli s potvrzením o převzetív sídle objednatele.

6.2.

Vl.
Odpovědnost za vady zhotoveného díla, záruka za iakost

Zhotovitel odpovídá zato, že dílo l bude zhotoveno podle této smlouvy tak, že jej objednatel bude moci

použít pro přípravu a realizaci stavby.

Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo l v čase jeho odevzdání objednateli, byť se projevi aŽ

později. Zhotbvitel odpovídá i za pozdéji vzniklou vadu, kterou zhotovitel zpŮsobil poruŠením své
povinňosti. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo plně vyhoví podmínkám, stanoveným platnými právními

předpisy a podmínkám dohodnutým v této smlouvě.

Zhotovitel neodpovídá zavady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od objednatele a

zhotovitelani přivynaložení pótrenne péče nemohlzjistit jejich nevhodnost, případně na ni písemně bez

zbytečného odkladu upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval,

6.1,
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6.4. Smluvní strany si sjednávají záruku za jakost dila l. Záruční doba díla l zaěíná běžet dnem předání díla
objednateli a činí 48 měsíců. Zárukou za jakost díla l se rozumí, že bude po celou dobu záruění lhůty
způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Záruka za jakost se
nevztahuje na případné změny nebo požadavky na dopracování díla l vyvolané změnou obecně
závazných předpisů v průběhu trvání záruění doby,

6.5, Oznámení o existenci vady (reklamace) včetně popisu, jak se vada projevuje nebo projevila, je
objednatel povinen zaslat zhotoviteli písemně e-mai|em, faxem anebo doporučeným dopisem bez
zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, Objednatel umožní zhotoviteli na jeho žádost potřebný
přístup k dílu l za účelem prověření příčiny vady, Zhotovitel je povinen sdělit své stanovisko k
reklamované vadě Objednatele bez zbytečného odkladu s přihlédnutím k povaze rek|amované vady.
Zhotovitel není oprávněn bezdůvodně reklamaci vady díla l odmítnout. Zhotovitelje povinen bezplatně
odstranit uznané vady díla l nejpozději do 7 dnů ode dne doručení oznámení o existenci vady podle
věty první tohoto odstavce zhotoviteli, není-li dohodnuto jinak. Tento termín se vztahuje i na případné
vady zjištěné a uplatněné při předání a převzetí díla l (uvedené v protokolu o předání a převzetí). Za
účelem nápravy vady (vad) díla poskytne objednatel zhotoviteli v rozsahu svých možností případně
potřebnou součinnost.

6.6. Po dobu trvání prod|ení objednatele s úhradou jakéhokoliv plnění podle této smlouvy vůči zhotoviteli
není objednatel oprávněn vůči zhotoviteli uplatňovat jakékoliv nároky z titulu odpovědnosti za vady nebo
záruky za jakost.

Vll.
Podmínky a způsob provedení díla

7.1. Objednatel předalzhotoviteli následující podklady pro vypracovánídíla l:

7.2. Objednatel se zavazuje, že po dobu zpracování díla l poskytne zhotoviteli potřebnou součinnost,
spočívající zejména v předání doplňujících podkladů vyžádaných zhotovitelem, včetně vyjádření a
stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy, a z jejichž povahy nevyplývá, že
zhotovitel je povinen si je obstarat v rámci plnění předmětu této smlouvy sám. Toto spolupůsobení
poskytne objednatel nejpozději do 7 dnů od vyžádáni zhotovitelem, není-li dohodnuto jinak,

7.3. Objednatel se zavazuje, že do 7 dnů po obdržení každého (i zhotovitelem nevyžádaného, avšak pro
provádění díla významného) stanoviska a rozhodnutí předá takové rozhodnutí či stanovisko zhotoviteli.
Totéž je povinen zhotovitel vůči objednateli.

7,4. Objednatel odpovídá za to, že předané podklady a doklady jsou bez právních vad, (např. autorská
práva váznoucí na dalším stupni projektové dokumentacei).

7.5, Spolupůsobení objednatele je podstatnou povinností, od jejíhož sp|nění závisi včasné a řádné splnění
závazků zhotovitele. Pokud by splnění požadavků zhotovitele vyžadovalo delší ěas při vynaložení
značného úsi|í objednatele, sjednají objednatel a zhotovitel zvláštní lhůtu, o kterou se prodlouží i čas
plnění.

7.6. Zhotovitelje povinen v průběhu provádění díla l zajistit minimálně 6 výrobních výborů rozpracovaného
díla v sídle objednatele s oprávněnými pracovníky objednatele, z nichž zhotovitel pofidí záznam, ktený
zašle do 3 dnů objednateli k připomínkám čidoplnění. Doplněný záznam objednatelem bude závazným
podkladem pro zhotovení díla l.

7,7. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může
požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani
v přiměřené době, může objednatel odstoupit od sm|ouvy, ved|-|i by postup zhotovitele nepochybně k
podstatnému porušení smlouvy (zejména pokud by postup zhotovitele měl nebo mohl mít za následek
přerušení nebo zastavení stavebního nebo územního řízení ve věci ěi zmaření jiných úkonů podle
stavebního zákona.

7.B, Objednatel a zhotovitel se zavazují poskytovat si vzájemnou součinnost, potřebnou pro zhotovení díla.
Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlěenlivost o všech skutečnostech, které nejsou běžně přístupné a o
ktených se při provádění díla nebo v souvislosti s ním dozví, azatím účelem nesdělit, nezpřístupnit a

ll^
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pro sebe nebo jiného nevyužít tyto skutečnosti, pokud jejich sdě|ení či zpřístupnění nevyp|ývá z plnění
této smlouvy.

7.9, Zhotovitel upozorní objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci, kterou mu
objednate| k provedení díla předal, nebo příkazu, ktený mu objednate| dal. To neplatí, nemoh|-|i
nevhodnost zjistit ani přivyna|ožení potřebné péče.

7.10.Zhotovitel je oprávněn zhotovit dílo sám, zhotovením částí díla pak může zhotovitel pověřit třetí osobu,
je-li k tomu třetí osoba oprávněna. V případě zhotovení díla třetí osobou nese zhotovitel odpovědnost,
jako by dílo zhotovil sám. Zhotovitel odpovídá objednate|i za veškeré škody, které mu svou činností
způsobil sám, nebo prostřednictvím třetích osob, ktených ke své činnosti použil. Zhotovitel není
oprávněn pověřit zhotovením části díla třetí osobu bez vědomí a odsouhlasení objednatelem.
Objednatelje oprávněn odmítnout účast třetí osoby na zhotovení části díla, pokud zhotovitel tuto osobu
neuvedl ve své nabídce zhotovení díla nebo je objednatel oprávněn požadovat po zhotovite|i prokázání
odborné způsobilosti k provádění díla.

7 .11 .Zhotovitel souhlasí s tím, že objednatel je oprávněn použít všechny části dokumentace při zpracování
dalšístupně projektové dokumentace nebo při realizaci stavby.

Vll!.
Sankce

8.1, Jestliže zhotovitel neodevzdá dílo lobjednate|i v termínu podle č1.5.1 nebo nedodrží dílčí termíny
plnění stanovené v čl. 5.2., 5,3., nebo 5.4. této smlouvy, je objednatel oprávněn účtovat mu smluvní
pokutu ve výši 2000,- Kč denně formou započtení pohledávky objednatele oproti zhotovitelem
fakturované částce, k čemuž dává zhotovitel tímto svůj souhlas. Smluvní strany si sjednaly, že
maximální výše smluvní pokuty podle tohoto článku smlouvy nesmí přesáhnout 30 % ceny za dílo l,
pokud jej zhotovitel dokončil a řádně odevzdal objednateli.

8.2. Neodstraní-lizhotovitelve shora sjednané lhůtě vady zhotoveného díla, zavazuje se zaplatit objednateli
smluvní pokutu ve výši 500 Kč dlla zakaždý zapoěatý den prodlení u každé jednotlivé vady; nebude-li k
okamžiku prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla uhrazen daňový doklad (faktura), bude smluvní
pokuta uhrazena formou započtení pohledávky objednatele oproti zhotovitelem fakturované částce v
konečném daňovém dokladu (faktuře), resp. vůči objednatelem uplatněnému zádržnému, k čemuž dává
zhotovitel tímto svůj souhlas.

8.3, Bude_|i objednatel v prodlení s úhradou daňového dokladu (faktury) zhotovitele, zavazuje se uhradit
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % denně z d|užné částky. Smluvní strany si sjednaly, že
maximálnívýše smluvní pokuty podle tohoto článku smlouvy nesmí přesáhnout 30 % ceny za dílo l.

B.4. Nároky stran z odpovědnosti za škodu povinnosti nahradit újmu (škodu) nejsou ujednáními o smluvních
pokutách dotěeny,

lx.
Změny díla

9.1, Objednatel se zavazuje, že přistoupí na změnu závazku v případě, kdy se po uzavření smlouvy změní
výchozí podklady rozhodující pro uzavření této smlouvy, nebo vzniknou na jeho straně nové požadavky.

9.2. Rozsah díla může být rozšířen nebo omezen pouze na základě oboustranného konsenzu, vyjádřeného
formou písemného dodatku této smlouvy.

9.3. V případě, že se strany po uzavření smlouvy písemně dohodnou na změně díla, je objednatel povinen
zaplatit cenu dohodnutou v dodatku k této smlouvě,

x.
Nepředvídaná událost

10,1.Nepředvídanou událostí se rozumí mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka, vzniklá
nezávisle na vůli smluvní strany. Uvedenými skutečnostmi jsou zejména živelní pohromy, rozsáhlé
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nehody dopravních prostředků, záplavy, epidemie, požáry, karanténní omezení, nepokoje, stávky,
výluky a války. Nepředvídatelnou událostí však není překážka vznik|á z osobních poměrů smluvní
strany, nebo vzniklá až v době, kdy byla smluvní strana v prodlení s plněním smluvené povinnosti, ani
překážka, kterou byl zhotovite| povinen podle smlouvy překonat.

10.2.Žádná ze smluvních stran neporuší smlouvu, ani nebude jinak odpovědná v důsledku jakéhokoliv
prodlení nebo jiného neplnění svých závazků podle této smlouvy; zejména nebude vystavena smluvní
pokutě nebo odstoupení od smlouvy, jestliže prodlení nebo jiné neplnění smluvních závazkú je
způsobeno nepředvídanou událostí. Plnění závazkťt se v takovém případě prodlužuje o dobu působení
této události.

10.3.Dojde-li k jakékoli nepředvídané události, pak ta smluvní strana, která chce uplatňovat nárok na
vyvinění se z porušení plněnl svých smluvnich závazků v důsledku působení nepředvídané události,
musí bez zbytečného prodlení písemně uvědomit druhou stranu o zásahu této události a doložit
postačujícím způsobem tuto skutečnost,

10.4.V případě působení nepředvídané události se obě strany zavazujl uěinit bez zbyteěného prodlení
potřebné kroky k vyřešení situace a k odstraněníjejích následků.

xl.
Odstoupení od smtouvy

11.1.Objednatelje oprávněn s okamžitou platnostíodstoupit od smlouvy, pokud bude zhotovitelv prodlenís
předáním díla v termínu podle čl. 5,1 nebo se splněním dílčích termínů podle čl. 5.2 nebo 5,3 této
smlouvy z důvodů na straně zhotovitele o více než 30 dnů,

11.2.Zhotovitelje oprávněn s okamžitou platnostíodstoupit od smlouvy, pokud bude objednatel v prod|enís
placením dílčích faktur za dílo podle čl. lll. této smlouvy o více než 30 dnů.

1 1.3. Kterákoli ze stran je oprávněna s okamžitou platností odstoupit od smlouvy, pokud:
a) se druhá strana prokazatelně stala neschopnou plnit své závazky

11.4.Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel provádí dílo opakovaně neodborně i

přes to, že ho na to objednatel upozornil nebo nerespektuje pokyny objednatele. V tomto případě není
objednatel povinen hradit zhotoviteli vykonanou a neodsouhlasenou práci,

11,5.V případě odstoupení od smlouvy z důvodů na straně objednate|e bude zhotovitel práce rozpracované
ke dni odstoupení od smlouvy fakturovat objednateli ve výši vzájemně dohodnutého rozsahu
vykonaných prací ke dni odstoupení od této smlouvy, a to vzájemně odsouhlaseným podílem z
ujednané ceny podle článku lll. za jednotlivé práce, uvedené v článku l. této smlouvy. Vlastnické právo
k rozpracované části díla l v takovém případě přejde uhrazením příslušné části ceny za dilo l.

xl!.
Ostatní ujednání

12.1.Objednatelje oprávněn použít dílo pro účely vyplývajíci z této sm|ouvy, pro zpracování dalšího stupně
dokumentace.

12.2.Zhotovitel není oprávněn ve smyslu §2633 občanského zákoníku poskytnout dílo jiným osobám než
objednateli.

12,3. Oprávněné osoby:

. Oprávněnými osobami zhotovitele pro jednáníve věcech technických podle této smlouvy jsou:
Ing. Lukáš Kužel, vedoucí střediska projekce a IIČ
Ing. Petr Hofmann, Ing. Martin,Brada, Ing. Lukáš Havránek, Jaroslav Horák, Ing. Eva
Pytlová

. oprávněnými osobami objednatele pro jednáníve věcech technických podle této smlouvy
jsou:
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Zdeněk Tyšer, starosta obce a Leoš Miler, místostarosta obce

xlll.
Závéreéná ujednání

13.í.Ve věcech touto smlouvou (v rámci smluvnívolnosti) výslovně neupravených se vztahy smluvních stran
řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

13.2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy |ze jen formou vzestupně číslovaných písemných dodatkŮ, které
budou platné jen v případě, budou-li řádně potvrzeny a podepsány oprávněnými zástupci obou
smluvních stran. K platnosti dodatků této smlouvy se vyžaduje dohoda o celém jejím obsahu.

13.3.Tato smlouva je vyhotovena na7 stranách ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě strany obdrŽÍ po dvou
stejnopisech.

13,4.Tato smlouva nabývá p|atnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

13,5. Přílohami a nedílnými součástmi této smlouvy jsou:

příloha č. 1 - Specifikace rozsahu a obsahu předmětu díla (nebude-li možno podrobně specifikovat
v čl, I této smlouvy)

příloha č. 2 - Kopie listiny dokládající podnikatelské/živnostenské oprávnění k předmětu smlouvy

Pří|oha č, 3 - Kopie listiny, dokládající autorizaci zhotovitele

obě strany se s obsahem smlouvy seznámily a prohlašují, že tato plně vyjadřuje jejich jasnou a svobodnou
vŮli, což zde potvrzují svými podpisy.

v čisté o^.,.,,.,q.. :..,,t,P,....L,(1 M....

Za objednatele: za dodavatele:
Vodohospoclá

obec Čista
294 23 Čista e . tgs

lČ0 00237621 @
Tel./fax 326303221

(é i. ýrslté služby,

Martin B , statutární ředitel

a
CI72/47

Praha 5

pa n Zd e n ě k T y š,řřťiřů"" lng.

pan Leoš Miler, místostarosta
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Příloha č. 1 - Specifikace rozsahu a obsahu předmětu díla

předmětem zakázkyje zpracováníkompletní projektové a inženýrské přípravy investora pro výstavbu

splaškové gravitační kanalizace a odkanalizovánívšech objektů v zastavěném územíobce a návrh

odkanalizování nové lokality pro výstavbu rodinných domů Týnec lll. etapa. Rozsah návrhu tras

gravitační kanalizace KT činí cca 6,4 km, které budou primárně odkanalizovat cca 780 trvale Žijících

obyvatel. Součástí díla není řešenícentrální čerpacístanice a výtlačného řadu odvádějícího odpadní

vody do kanalizačního systému kanalizace Hrdlořezy, kde budou odpadnívody čištěny na ČOV ll

Mladá BoIeslav, Podlázky.

charakteristika před mětu díla

Dokumentace pro vydání rozhodnutí pro umístění stavby (DUR)

Vypracování projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutív rozsahu přílohy Č. 1

vyhlášky č.499/2006 Sb. v platném znění (dále jen DUR) a inženýrské činnosti souvisejícíse

zpracováním DUR a podáním žádostí o vydání územního rozhodnutí. Předmětem zakázky je

vypracování DÚR, která bude řešit odkanalizováníobce systémem gravitační kanalizační sítě z

kanaIizační kameniny. Součástí OÚn bude i návrh trasy gravitačních kanalizačních přípojek vedených

po veřejném prostranstvíke všem domům v obci Čistá. Projekt bude řešen v souladu s ČSN ZS 6rOt

Stokové sítě a kanalizační přípojky a ČStrt souvisejících.

o projektant zorganizuje setkánís vlastníky všech domů v obci čistá při veřejném jednání (účastnit se

budou také zástupci objednatele a VaK MB), vypracuje prezenční |istinu přítomných a povede

tabulkový přehled vlastníků připojovaných nemovitostís aktuálními kontakty,

o k jednání projektant pozve majitele domů pozvánkou, jejíž součástí bude dotazník týkající se

podmínek připojeníobjektu na kanalizaci (návrh pozvánky a dotazníku předá VaK MB),

o zhotovitel provede s každým vlastníkem domu osobně na místě průzkum nemovitosti (většinou v

odpoledních hodinách nebo o víkendu) a projedná nejvhodnější způsob připojení na kana|izaci, tyto

informace (místo a hloubka) použije pro vypracování projektu, originály vyplněných a podepsaných

dotazníků předá se seznamem objednateli,

o zhotovitel zajistí uzavření sm|ouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě se všemi

vlastníky pozemků, které budou dotčeny trasami kanalizačních stok, vzor smlouvy předá objednatel a

bude se zhotovitelem aktivně při uzavíránísmluv spolupracovat,

o zhotovitel zajistívypracování žádosti o vydání územního rozhodnutí včetně všech příloh

požadovaných stavebním úřadem a za objednatele podá žádost o vydání územního rozhodnutí,

obdobně tak učiní i při žádosti o vydání stavebního povolení,

o zhotovitel bude s úřady aktivně spolupracovat, zapracuje připomínky či podmínky do DÚR, bude se

účastnit řízení na základě plné moci, zajistí nabytí právní moci vydaných rozhodnutí,

o v rámci zpracování DúR uspořádá projektant min. 3 výrobnívýbory v sídle objednatele, z každého

výrobního výboru vypracuje projektant záznam z jednání, který zašle objednateli a VaK MB k doplnění

a schválení, pakvydá záznam za schválený a bude podle něj postupovat při dalšípráci na zakázce.

Součástí předmětu plněníje vypracování kontrolního výtisku DÚR, kteď předá projektant objednateli

k závěrečným připomínkám (objednatel se vyjádřído 10 dnů), které zhotovitel následně zapracuje do

projektu a vytiskne potřebný počet vyhotovení a rozešle k vyjádření účastníkům řízenÍ. Rozsah
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ÚČastníkŮ, od kterých bude projektant zajišťovat vyjádření k DÚR, projedná projektant v předstihu na

stavebním úřadu.

Dokumentace pro vydání stavebního povolení v podrobnosti dokumentace pro provedení stavby
(DsP/DPs)

VyPracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení v podrobnosti dokumentace
pro provedení stavby v rozsahu vyhláŠky č,499/2006 Sb. (dále jen DSp/DpS) a inženýrské činnosti
související se zpracováním DSP/DPS a podáním žádosti o vydánístavebního povolenívč. dodání
podrobného výkazu výměr vč. podrobného položkového soupisu stavebních prací a dodávek
v cenové soustavě URS. Tento stupeň dokumentace propracuje řešení v OÚn vč. zapracování
výsledkŮ lGP. Dokumentace bude zpracována v takové podrobnosti, aby mohla sloužit dodavateli k

realizacistavby. SouČástíDSP/DPS budou technické podmínky pro realizacivodohospodářských
staveb zpracované VaK MB, Samostatným stavebním objektem bude řešena kanalizace určená k
zasíťování volných pozemků, a která nemůže být předmětem podpory.

o Přehledné situace a podrobné situace s vyznačením poloh ostatních sítí (hlavně dešťová kanalizace),
katastru nemovitostÍ, polohopisu, čísel popisných okolních nemovitostí, s vyznačením míst napojení
budoucích kanalizaČních přípojek vč, tras veřejných částí přípojek, každá situace bude obsahovat klad
listů,

o situace s rozsahem opravy dotčených povrchů,

o vzorový výkres kanalizaČní šachty a tabulky všech kanalizačních šachet,
. vzorové příČné řezy uloŽení kanal. potrubí a podkladních a asfaltových vrstev komunikace dle

PoŽadavku daného správce, podrobné podélné profily všech stok s vykreslením rozhraní hornin podle
již neplatné Čstrl zggoso,

. seznampřipojovanýchnemovitostí,

. seznam kanalizaČních přípojek s uvedením způsobu napojení na kanalizaci, délky vedení po veřejně
přístupném pozemku,

. seznam dotČených pozemkŮ s uvedením údajů uvedených v katastru nemovitostí,
o vzorový výkres kanalizační přípojky (půdorys, příčný a pódélný řez v měř. 1:10),
o technické podmínky,

o dokladovou část (vyjádření, smlouvy, rozhodnutíapod.),
. vÝkaz výměr a podrobný soupis prací a dodávek (bude členěn po jednotlivých stokách a po

stavebních objektech a provozních souborech,
o |GP,

o plán BOZP zpracovaný oprávněnou osobou,
o projektant zajistí vypracování žádosti o vydání stavebního povolení včetně všech příloh

poŽadovaných vodoprávním úřadem a za objednatele podá žádost o vydání stavebního povolení,
o projektant bude s Úřady aktivně spolupracovat, zapracuje připomínky či podmínky do DSp/DpS, bude

se ÚČastnit řízení na základě plné moci, zajistí nabytí právní moci vydaných rozhodnutí.

V rámci zpracování DSP/DPS uspořádá projektant min. 3 výrobnívýbory v sídle objednatele,
z kaŽdého výrobního výboru vypracuje projektant záznam z jednání, který zašle objednatelia VaK MB
k doplnění a schválení, pak vydá záznam za schválený a bude pod|e něj postupovat při další práci na

zakázce. SouČástí předmětu plněníje vypracování kontrolního výtisku Dsp/Dps, který předá
projektant objednateli k závěrečným připomínkám (objednatel se vyjádří do 10 dnů), které zhotovitel
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" následně zapracuje do projektu a vytiskne potřebný počet vyhotovení a rozeŠle k vyjádření

účastníkům řízení. Rozsah účastníků, od kterých bude projektant zajišťovat vyjádření k DSP/DPS,

projedná projektant v předstihu na stavebním úřadu.

Provedení (lGP} metodou mělké refrakční seismiky (MRS)

Dále je předmětem dí|a provedení inženýrsko-geologického průzkumu (lGP) metodou mělké refrakČní

seismiky (MRs) pro zatřídění hornin a zemin v liniích výkopů budoucích gravitačních kanalizaČních

stok. lGp bude realizován kombinacídvou metod a to metodou mělké refrakční seismiky a metodou

těžké dynamické penetrace (DPH).

Geodetické zaměření území dotčeného projektem

Součástídodávky díla je Beodetické zaměření území dotčeného projektem zaměření vytýČených

stávajících podzemní a nadzemní sítívč. povrchových znaků, zejména kanalizace a vodovodu.

Součástí zaměření bude podrobná pasportizace místnídešťové kanalizace - dodavatel geodetických

pracíve spolupráci s obcí zaměříve všech objektech dešťové kanalizace (ul. vpusti, šachty, propustky

apod.) hloubku, trubní materiál a profil.

IL



Čistá, výstavba kanalizace

Pří!oha č.2 - Kopie listiny dokládající podnikatelské/živnostenské oprávnění k předmětu
smlouvy

Příloha č. 3 - Kopie listiny dokládající autorizaci zhotovitele
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Úřad městské části Praha 5, živnostenslcý odbor
l50 2?Praha 5, Nám, 14.íijna4

č.J.: Zfvul47z7t201,1/Her

Výpis z živnostenského rejstříku
Výpis obsahuje údaje dle § 60 odst. 4 písm. a) živnostenského zá,kona

Obchodní firma: Vodohospodářské inženýrské služby, a.s.

Sídlo: Křížová 472t47,150 00, Praha - Smíchov
Identifikační číslo: 60193689

Živnostenské oprávnění č. I
Předmět Podnikání: Yýroba, obchod a služby neuyedené v přílohách l až 3 živnostenského zákona
Obory Činnosti: VYdavatelské činnosti, polygraíická výroba, knihařské a kopírovací práce

Provozovánívodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
přípravné a dokončovací stávební práce, specializované stavební činnosti
Zptostředkování obchodu a služeb
ve|koobchod a maloóbchod
Ubytovacíslužby 

;

PoskYtovánÍ software, poradenství v oblasti informačních technotogií, zpracování dat,
hostingové a související činnosti a webové portály
Realitní činnost, správa a ridržba nemovitostí
Poradenská a konzultaČní činnost, zpracování odborných studií a posudků
Projektování pozemkových úprav
příprava a vypracovánítechnických návrhů, graíické a kresličské práce
Projektovóní elektrických zařízení

ffi;;'JHl,XTlffi ťfl"i*i,i:Ioy".loztyorganizačněhospodářsképovahy
Poskytování technických služeb
Výroba, obchod a službyjinde nezařazené

Vzrrikoprávněniz 03.07.1996

Doba platno§ti oprávnění: na dobu neurčitou

Živnosterukž oprávnění ě. 2

Předmětpodnikání: Výkonzeměměřickýchčinností
Vznikoprávnění: 22.07.1996

Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou

ID RZP: 83022 Strana l zlv 2.oP028/ lo20 ý YP 0235/030



Živnostenske oprávnění č. 3

Předmět podnikaní; Projektová činnost ve qýstevbě
Vznik oprávněni: 22.07.1996

Doba platnosti oprávnění; na dobu neurčitou

Živnostenske opravnění č, 4

Předmět PodnikánÍ: Provádění staveb včetně jejich zmón, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování
Vznik oprávnění: 22.07,1996

Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou

urad príslušny podle § 7l odst. 2 živnostensk ého zákona:ťtřad městské části praha 5

V Praze dne 27,07 .2011

Mgr. Josef Bláha
živnostenského odboru

Podle ověřovací knihy ÚrUČ Pratra 5 - Občansko-správní odbor,
poř.č.749l11
tato úp|ná kopie, obsahující 2 stran
souhlasí doslovně s předloženou listinou, z niž bylla pořízenla
a talo lislina ia nnrnniccm .":ia tato listina je prvopisem
obsahujícím 2 stran V Praze dne: 3.8.2011
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čísltr 24463

vydané

českou komorou autorizovaných inženýrůa techniků
činných ve výstavbě

podle zákona ČNn e. 36011992 Sb,

lng. Martin Butor
jméno a příjmení

74070810285
roclné číslo

je

autorizova ným i nŽenýrem

v oboru

stavby vodního hospodářství a krajinného ínžerrýrství

V seznalnu autorizovarrýclr osob vedenérn ČKAIT.ie veden pod číslern

0008569

a je oprávněn používat autorizaóní razítko, jehož kontrolní otisk
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