ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka malého rozsahu

„Pořízení šesti stožárů veřejného osvětlení v obci Písková
Lhota“
textová část a podmínky pro zpracování nabídky:
Úvod
Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů v rámci veřejné zakázky malého
rozsahu mimo zákon 134/2W 6 Sb. o zadáváni veřejných zakázek (dále jen „zákon“) s vyjímkou ~ 6 odstavec tohoto
zákona. Práva, povinnosti či podmínky v této dokumentaci neuvedené se řídí zákonem. Podáním nabídky v zadávacím
řízení přijímá uchazeč plně a bez výhrad zadávací podmínky, včetně všech příloh a případných dodatků k těmto
zadávacím podmínkám. Předpokládá se, že uchazeč před podáním nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny, formuláře,
termíny a specifikace obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi řídit. Pokud uchazeč neposkytne včas všechny
požadované informace a dokumentaci, nebo pokud jeho nabídka nebude v každém ohledu odpovídat zadávacím
podmínkám, může to mít za důsledek vyřazení nabídky a následné vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení.

Identifikace zadavatele
Zadavatel:
Název zadavatele:
Sídlo zadavatele:
lČ:
DIČ:

Obec Písková Lhota
Poděbradská 17
00239615
CZ00239615

Osoba oprávněné iednat jménem zadavatele:
Titul, jméno a příjmení: Alena Rosenbergová
Funkce:
Starostka
Kontaktní osoba:
Titul, jméno a příjmení: Michal Struha
Telefon:
775 557 025
E-mail:
Michal.struha@seznam.cz

~ Předmět veřejné zakázky
Název veřejné zakázky:
“Pořízení šesti stožárů veřejného osvětlení v obci Písková Lhota“
Popis předmětu veřejné zakázky:
Předmětem veřejné zakázky je výměna šesti stožárů veřejného osvětlení bod za bod. U každého světelného bodu bude
stávající vedení naspojkované a zatažené do nově postaveného osvětlovacího bodu. Použity budou silniční stožáry
s výložníkem Zn o výšce 9 m osazené ledkovým svítidlem. Veškeré stožáry budou osazeny do nových pouzder a budou
propojeny novým kabelový vedením CYKY-J 4x16 mm2 0,4kv a uzemněny. V přiloze č. 5—Výkresy technické
dokumentace + referenční výpočet jsou tyto body v rámci pasportu osvětleni označeny čisly 62 až 67.
Technická specifikace předmětu plnění veřeiné zakázky:
Podrobná technická specifikace výrobku je uvedena v této zadávací dokumentaci v příloze č. 2 Technická specifikace
předmětu plnění veřejné zakázky.
Technická specifikace svítidel a stožárů bude přílohou smlouvy o dílo.

Lhůta a místo realizace zakázky
Termíny plnění:
Ukončení plnění veřejné zakázky: nejdéle do 31,12.2020
Místo plnění:
Místem plnění jsou pozemky parcelní číslo 1493110, silnice II 611 vk. ú. Písková Lhota u Poděbrad.

~ Obchodní podmínky včetně platebních podmínek
Obchodní podmínky:
Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá obchodní podmínky (příloha č. 3) ve smyslu * 37 odst. I
písmeno c) zákona. Obchodní podmínky stanovené pro veřejnou zakázku jsou vymezeny ve formě a struktuře
odpovídající návrhu kupní smlouvy. Dodavatel tyto obchodní podmínky pouze doplní o údaje nezbytné pro vznik, návrhu
smlouvy (zejména identifikační údaje dodavatele, cenové údaje a popřípadě jiné údaje, které zadavatel požaduje) a takto
doplněné obchodní podmínky předloží jako svůj návrh smlouvy. Učastník předloží k návrhu smlouvy přílohu č. 2 ZD
Technická specifikace předmětu plnění veřejné zakázky.
Závaznost obchodních podmínek:
Obchodní podmínky vymezují rámec budoucího smluvního vztahu. Návrh smlouvy předložený dodavatelem v nabídce
musí respektovat vymezené obchodní podmínky a v žádné části nesmí obsahovat ustanovenĺ, které by bylo v rozporu s
obchodními podmínkami. Doplňování jiných ustanovení, vynechání či jakákoliv změna obchodních podmínek, s
výjimkou požadovaných doplnění, jsou nepřípustné.
Platební podmínky:
Platební podmínky jsou uvedeny v obchodních podmínkách. Pokud zadávací dokumentace výslovně neumožňuje
uchazeči předložit návrh výhodnějších platebních podmínek, je uchazeč povinen stanovené platební podmínky
respektovat.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny
Nabídková cena:
Předpokládaná cena zakázky je: 313 000,- Kč bez DPH
Nabídková cena bude pokrývat kompletní dodávku a montáž zboží podle položkového rozpočtu s výkazem výměr
uvedeným v příloze č. 3 zadávací dokumentace.
Celková nabídková cena se určí následujícím způsobem:
.
.
.
.
.
.
.

Uchazeč stanoví nabídkovou cenu za celé plnění veřejné zakázky.
Nabídková cena musí obsahovat veškeré oprávněné náklady nezbytné k včasné a kompletní realizaci zakázky a zisk
uchazeče.
Cena musí obsahovat i předpokládané náklady vzniklé nebo dané vývojem cen na trhu v době určené pro realizaci
zakázky.
Nabídková cena bude uvedena v CZK v následujícím členění: nabídková cena bez DPH, samostatně DPH (sazba
DPH 21 %) a nabídková cena včetně DPH.
Uchazeč je povinen doplnit nabídkovou cenu do závazného návrhu smlouvy (příloha č. 4) na plněni veřejné
zakázky a do krycího listu (příloha č. 1), jež jsou přílohou této zadávací dokumentace.
Všechny náklady a výdaje spojené s vypracováním a předložením nabídky nese uchazeč.
Zadavatel i ve smyslu ~ 100 odst. I zákona vyhrazuje možnost navýšení nabídkové ceny v průběhu trvání smlouvy
v případě zvýšení zákonem stanovené sazby daně z přidané hodnoty. V tomto případě bude nabídková cena
upravena podle výše sazeb DPH platných v den zdanitelného plněni dodatkem ke smlouvě.

Financování:
Tato veřejná zakázka bude financována z prostředků obce Písková Lhota.
Požadavky zadavatele na sončinnost při kontrole a archivaci:

Dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční
kontroly.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky
Nabídka uchazeče:
Pod pojmem nabídka se rozumí údaje nebo doklady, které dodavatel podal písemně zadavateli na základě zadávací
dokumentace.
Nabídka a veškeré ostatní doklady a údaje budou uvedeny v českém jazyce. Veškeré doklady či prohlášení, u nichž je
vyžadován podpis účastníka, musí být podepsány osobou oprávněnou za uchazeče jednat a podepisovat podle výpisu z
Obchodního rejstříku, popřípadě statutárním orgánem zmocněnou osobou, jejíž plná moc musí být součástí nabídky.
Lhůta pro podání nabídky:
Nabídku může uchazeč doručit osobně do podatelny zadavatele na adrese úřadu obce Spojovací 42, Písková Lhota,
nebo doporučeně poštou na adresu zadavatele.
Nabídka musí být doručena zadavateli nejpozději 26.11.2020 do 17:00 hodin. V případě doručení nabídky poštou je za
okamžik převzetí zadavatelem považováno převzetí nabídky podatelnou zadavatele.
Otevírání obálek:
Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční 26.11.2020 od 17:00 hodin v sidle zadavatele.
Podání nabídky a dokumentace uchazeče:
Nabídka i dokumentace uchazeče bude předložena v jednom originále v písemné formě v uzavřené obálce označené
“Pořízení šesti stožárů veřejného osvětlení v obci Písková Lhota“.
Zabezpečení dokumentace uchazeče a nabídky:
Zadavatel doporučuje uchazeči, aby jeho nabídka byla zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy provázáním
nabídky provázkem, jehož volný konec bude zapečetěn, přelepen nebo jinak ukončen tak, aby bez násilného porušení
provázání nebylo možno žádný list volně vyjmout.
Způsob označení jednotlivých listů:
Pro právní jistotu obou stran doporučuje zadavateli následné očíslování všech listů nabídky pořadovými čísly vzestupnou,
nepřerušenou číselnou řadou. Uřední doklady, listy a vkládané díly oddělující jednotlivé části číslovány být nemusí.
Obsah nabídky:
Nabídka musí obsahovat:
. Vyplněný formulář “Krycí list nabídky“ (příloha č. I zadávací dokumentace) obsahující identif~kační údaje
dodavatele, opatřený razítkem a podpisem oprávněně osoby (osob) dodavatele v souladu se způsobem
podepisování uvedeným ve výpise z Obchodního rejstříku nebo zástupcem zmocněným k tomuto úkonu podle
právních předpisů (plná moc pak musí být součástí nabídky, uložená za krycím listem nabídky),
. Výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do
takové evidence vyžaduje (např. výpis ze živnostenského rejstříku). Výpis nesmí být starší než 3 měsíce
před podáním nabídky, pro potřeby podání nabídky stačí prostá kopie,
. Podrobný technický popis (příloha č. 2 zadávací dokumentace),
. Návrh kupní smlouvy (příloha č. 3 zadávací dokumentace)
návrh smlouvy musí být podepsán osobou
oprávněnou za dodavatele jednat a podepisovat v souladu se způsobem podepisování uvedeným ve výpise z
Obchodního rejstříku, popřípadě zmocněncem dodavatele a opatřen otiskem razítka a musí být v souladu s
obchodními podmínkami předloženými zadavatelem v zadávací dokumentaci.
. Výkaz výměr (příloha č. 4 zadávací dokumentace).
—

Členění nabídky podané společně více dodavateli:
V případě, že nabídku podává společně více dodavatelů, pak nabídka musí být členěna shodně s předchozími požadavky s
tím, že za krycím listem nabídky bude předložena smlouva mezi účastníky společné nabídky. Doklady, kterými účastníci
společné nabídky prokazují kvalifikaci, pak budou řazeny vždy kompletně pro prvního účastníka společné nabídky, pak
následně pro druhého účastníka společné nabídky až po posledního účastníka společné nabídky.

Ostatní podmínky zadávacího řízení
Varianty nabídek:
V souladu s 5102 zákona zadavatel nepřipouští varianty nabídek.
Zadávání části veřejných zakázek:
Zadavatel nepřipouští rozdělení veřejné zakázky na části.
Poskytnutí jistoty podle ~ 41 zákona:
Zadavatel nepožaduje, aby uchazeči k zajištění splnění svých povinnosti vyplývajících z účasti v zadávacím řízení
poskytli jistotu dle 541 zákona.

! Způsob hodnocení nabídek
V rámci hodnocení nabídek dle 5 119 zákona budou použity informace a údaje, které jsou předmětem hodnocení, uvedené
v návrhu smlouvy účastníka zadávacího řízení. Základním kritériem hodnocení je ekonomická výhodnost nabídky.
Nabídky budou hodnoceny podle nejnižší nabídkové ceny.
Hodnocena bude nabídková cena bez DPH. Nabídky budou seřazeny podle nabídkové ceny od nejnižší Po nejvyšší.
Nabídka s nejnižší nabídkovou cenou bude vítězná.

V případě mimořádně nízké nabídkové ceny bude uchazeč vyzván k vysvětlení této skutečnosti.
Jestliže nabídka bude shledána jako nejasná nebo neúplná, může hodnotící komise vyzvat účastníka kjejímu doplnění
nebo objasnění.
Pokud bude obdržena pouze jedna nabídka, která splní požadavky zadavatele, nabídka se nebude hodnotit, neboŤ‘ nelze
provést porovnáni. Komise bud‘ doporučí či nedoporučí zadavateli uzavření smlouvy.
Zadavatel je oprávněn provést posouzení splnění podmínek výběrového řízení před hodnocením nabídek nebo až
po hodnocení nabídek. U vybraného dodavatele zadavatel provede posouzení splnění podmínek výběrového řízení
a hodnocení jeho nabídky vždy. V případě, že dojde po hodnocení k vyloučení vybraného účastníka, bude
provedeno nové hodnocení zbývajících nabídek
Zadavatel může vyloučit účastníka pro nezpůsobilost, pokud prokáže, že došlo k naplnění

5 48 odst. 2

—

6 a 8 ZZVZ.

! Prohlídka místa plnění
Prohlídka místa plnění:
Adresa prohlídky místa plnění je ulice Poděbradská na pozemcích parc. č. 1493/10 v k. ú. Písková Lhota u
Poděbrad.
Termín prohlídky se uskuteční dne 19.11.2020 od 10,00 hod., sraz pro zájemce o prohlídku bude na adrese
úřadu obce Spojovací 42, Písková Lhota. Na prohlídce místa plnění bude účastník plně seznámen s místem
plnění.
—

! Zadávací dokumentace
Obsah zadávací dokumentace:
Zadávací dokumentaci tvoří veškeré písemné dokumenty obsahující zadávací podmínky. Součástí zadávací dokumentace
SOLI:
.
.
.

Příloha č. 1
Příloha č. 2
Příloha č. 3

—
—
—

Krycí list,

Technická specifikace předmětu plnění veřejné zakázky,
Návrh smlouvy,

.
.

Příloha Č. 4
Příloha Č. 5

—
—

Výkaz výměr,
Výkresy technické dokumentace ± referenční výpočet.

Vysvětlení zadávací dokumentace ~ 54 odst 5:
Dodavatel je oprávněn Po zadavateli požadovat vysvětlení zadávací dokumentace. Žádost o vysvětleni musí být doručena
písemně (elektronicky nebo poštou) na adresu sídla nebo email kontaktní osoby.
Zadavatel není povinen vysvětlení poskytnout, pokud není žádost o vysvětleni doučena včas, a to alespoň 5 pracovních
dnů pře uplynutím lhůty podle ~ 98 odst. 1 zákona. Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas,
vysvětlení poskytne, nemusí dodržet lhůty podle * 98 odst. I zákona.
Zadavatel může poskytnout vysvětleni, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace bez předchozí žádosti. Vysvětleni
zadávací dokumentace zadavatel uveřejní v souladu s ~ 54 odst. 5 nejméně 4 pracovní dny před skončením lhůty pro
podáni nabídek.

Zadávací lhůta
Zadávací lhůta podle ustanovení ~ 40 zákona je stanovena na 90 kalendářních dnů. Zadávací lhůta začíná běžet
okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí odesláním oznámení o výběru dodavatele. Po dobu zadávací lhůty
nesmí účastníci ze zadávacího řízeni odstoupit.

KomHnikace mezi zadavatelem a dodavatelem
Písemná forma styku:
Veškeré úkony zadavatele vůči dodavatelům nebo úkony dodavatelů vůči zadavateli v zadávacím řízení musí mít
písemnou formu.
Doručování písemností:
Písemnosti v zadávacím řízení lze doručit pouze jedním z následujících způsobů:
. osobně
. poštou (nejlépe doporučeným dopisem)
. kurýrní službou
. elektronickými prostředky (např. email)
. prostřednictvím datové schránky
Doručování písemností účastníkům společné nabídky:
Podává-li nabídku více dodavatelů společně, jsou povinni ve své nabídce uvést adresu pro doručováni písemností
zadavatele. Odesláním písemnosti na tuto adresu se má za to, že ji zadavatel odeslal všem účastníkům společné nabídky.
Zadavatel má však právo odeslat písemnost i každému účastníku společné nabídky samostatně.
Zrušení zadávacího řízení
Zrušeni zadávacího řízení je možné za podmínek stanovených v
nevzniká dodavatelům vůči zadavateli jakýkoliv nárok.

V Pískové Lhotě dne 16.11.2020

Alena Rosenbergová
Starostka obce

*

127 zákona. Pokud zadavatel zruší zadávací řízení,

Technická specifikace předmětu plnění veřeiné zakázky
Popis svítidel
Požadované svítidlo sLED musí umožňovat náklon při osazení v rozmezí +100 až ~90° a musí být vybaveno
průchodkou pro vyrovnávání tlaků uvnitř a vně svítidla, zamezující vniknuti vlhkosti do svítidla (controlled
breathing technology). Barva vyzářeného světla musí být musí mít teplotu chromatičnosti 4.000 K pro základní
veřejné osvětlení s povoleným rozptylem ± 125°K. Svítidla musí být možno dodat ve třídě I nebo II elektrické
izolace. Svítidlo musí mít možnost výměny LED modulů. Odvod tepla musí být zajištěn samočisticím žebrováním
na horním krytu svítidla. Mezera mezi jednotlivými žebry nesmí být menší než výška sousedního žebra. Svítidlo
musí zaručovat stupeň ochrany proti vniknuti cizích pevných těles a vody do optické a předřadníkové části
svítidla nejméně IP 66, přičemž tyto oba dva prostory jsou každý utěsněn svým vlastním těsněním. Těsnění mezi
předřadnikovou a optickou částí musi zajistit krytí optické části IP 66 vůči prostředí v prostoru předřadníků a to
bez ohledu na krytí předřadníkové části vůči vnějšímu okolí svítidla.

Optická část tedy musí být zatěsněna dvojici paralelních těsnění z nichž každé samo osobě zabezpečuje
chráněnému prostoru IP 66. Stupeň ochrany svítidla proti škodlivým mechanickým nárazům musí být nejméně
1K 09.
Celý korpus svítidla musí být vyroben z hliníkové slitiny technologii vysokotlakého lití, kde otevření svítidla musí
být možné bez použití nářadí (pomoci klipu extrudovaného a anodizovaného hliníku). Vrchní dil svítidla s LED
moduly a předřadníky musí být v otevřené poloze zajištěn proti pádu jistícím drátem ve dvou polohách zajišťující
bezpečný přistup. Barva korpusu svítidla a příruby musí být shodná, nanesená práškovou technologii.
Elektronický LED předřadník musí být na vyžádáni možno vybavit elektronicky stmívatelným předřadníkem,
řízeným napěťovým signálem 1-10 V, systémem DALI nebo musí umožnit přednastaveni systémem
Dynadimmer.
Uvažované svítidlo bude pracovat v následujícím režimu autonomní regulace:
fáze 1-čas zapnutí až 23:00 100% intenzita
fáze 2- 23:00 až 5:00 60% intenzita
fáze 3-5:00 až čas vypnutí 100% intenzita

Životnost svítidla udávaná výrobcem musí být min. 100 000 hodin provozu nebo 24 let za podmínek užíváni k
účelu, ke kterému je určeno. Garance na celé svítidlo musí být min. 10 let, včetně napáječe.
Požadovanou záruční lhůtu musí uchazeči doložit prohlášením vystaveným výrobcem svítidel.
Každá jednotlivá LED musí být osazena identickou čočkou z lisovaného čirého vstřikovaného PMMA odolného
vůči UV záření, zajišťující jednotlivým LED příslušnou pouliční vyzařovací charakteristiku.
Nesmí být použita svítidla s vyšší energetickou náročností oproti svítidlům použitým jako referenční ve
světelně technických návrzích.
Stožáry
pro světelná místa pro základní veřejné osvětlení jsou definovány jako bezpaticové, 3°, stupňovité, s
povrchovou úpravou žárovým zinkováním; svítidla budou osazena na obloukovém výložníku 1500/1 800, Světelné
místo č. 11, č,58 a č.59 bude doplněno dvojitým výložníkem 1800 aby mohla být osazena 2 svítidla. Blíže jsou
stožáry speci~kovány takto:

-

výška vrcholu nad terénem: 7.2m + iBm,
výložníku (1 —1500 nebo 2— 1500/1 80)
-

30,

složeni trubek: 159/108/89mm, vetknutí do země 1,2m, s použitím

min. sila stěny trubek v mm:
pro průměr tr.1 59/3
pro průměr tr.1 08/3
pro průměr trB9/3
Hmotnost: 83kg+1B.lkg(26,Skg)
Dviřk~ bezpaticových ocelových stožárů pro veřejné osvětleni musí být vyrobeny dle platných norem a jsou
součástí stožáru. Musí být vyrobeny z oceli S235JRH, S235JR (EN1O21O-1). Povrchová úprava žárové zinkování
dle CSN EN ISO 1461 s rovnoměrnou vrstvou zinku 007— 0,087mm.
Šířka dvířek závisí na dolním průměru stožáru. Průměry stožáru se ve většině případů pohybuji v rozmezí 108 až
219 mm. Dvířka jsou vysoká 400 mm, mají ocelový jazýček a upevňovací otvor pro uchycení na dřík stožáru.
Dvířka lícují s povrchem stožáru. Otvor pro dvířka má v dolní části dva uchycovací opěrné body. V horní částí je
opatřen opěrnou pásovou ocelí 25mm s otvorem se závitem M8 pro uchyceni speciálního upevňovacího šroubu
M8x16— IMBUS-12 nerezový, kterým se upevňuji ocelová dvířka ke dříku stožáru. Uvnitř stožáru je navařena
NIDEAX-lišta 350mm dlouhá, ke které lze za pomocí posuvných jezdců s kostkou pro uchycení elektrovýzbroje
(M6), můžeme umístit jakýkoliv typ stožárové svorkovnice. Samozřejmě typ svorkovnice závisi na průměru
stožáru.
V otvoru pro dvířka se též nachází vnitřní zemnění stožáru, které je vyrobeno z pásové oceli 30x20x5.
V realizaci mohou být pro každou jednotlivou aplikaci použity všechny typy stožárů libovolných výrobců, které ve
všech bodech splní technické (konstrukční) parametry zde stanovené (minimální průměry trubek, minimální
vetknuti do země) a které staticky vyhoví pro danou aplikaci, případně vyhoví pro danou aplikaci.
Stožáry musí být doplněny vhodnou kompatibilní stožárovou svorkovnicí.
Firma ucházející sev rámci veřejné soutěže o dodávku materiálu nebo realizaci zakázky JEDNOZNAČNĚ
UVEDE V NABÍDCE PŘESNÉ TYPY A VÝROBCE STOŽÁRŮ A SVĺTIDEL.
Na svítidla musí uchazeč předložit světelně technické výpočty vykazujicí parametry minimálně stejně kvalitní
jako v přiložených referenčních světelně technických výpočtech prováděných pro referenční svítidla při zadání
identických vstupních údajů. Aby bylo možno zabezpečit efektivní autorský dozor, musí být tyto materiály
předloženy již zároveň s podáním nabídky do veřejné soutěže. Investor si vymiňuje právo vyžádat si dodatečně
od dodavatele vyzařovací charakteristiky nabízených svítidel v elektronické podobě pro účely provedení
kontrolních výpočtů ve výpočetním programu DIALUX či RELUX.
-

V případě, že dodavatel osvětlovací techniky použije osvětlovací techniku svítidla která byla použita jako
referenční v přiložených světelně-technických výpočtech, postačí v rámci zpracování nabídky odkaz na světelně
technické výpočty, které jsou přílohou projektové dokumentace. V takovém případě nese zodpovědnost za
správnost světelně-technického řešeni zpracovatel referenčních světelně-technických výpočtů které jsou přílohou
zadávací dokumentace.
—

—

Rozmístění svítidel musí odpovídat rastru rozmístěni světelných míst dle předmětného referenčního světelně
technického výpočtu. Musí být dodrženy předepsané montážní výšky svítidel.

Obec Písková Lhota
Revitalizace Veřejného osvětlení v obci Písková Lhota-l. etapa
Poř.

Kód
M
21-M
210100151
354101020
210100173
354101022
210120101
345234150
210202013
348121121
210204011
316103530
316103623
210204103
316103536
210204202
345121000
210220022
354418601
210220301
354418850
210220302
354418950
210810006
341110360
210810015
341110773

Popis
PráceadodávkyM
Elektromontáže
Ukončeni kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žily do 4x16mm2
Smršťovací záklopka do 4x16 plastová
ukončeni kabelů smršťovaci záklopkou nebo páskou se zapojenim bez letování žily do 3x4mm2
smršťovací záklopka do 3x4 mm2
Montáž pojistkových patron do 60 A se styčným kroužkem
vložka pojistková E27 normální 2410 6A
Montáž svítidel výbojkových na výložník, sloupek
svítidlo LED na sloupek, např. UNISTREET BGP 204 /120/740 DW5O CLO
Montáž stožárů osvětleni ocelových samostatně stojicích délky do 12 m
stožár osvětlovaci žár zinkovaný UZM 9-159/108/89
Ochranná manžeta plastová OMP 133/159
Montáž výložníků osvětleni jednoramenných sloupových hmotnosti do 35kg
výložník žár zinkovaný UZB 1-1500
Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětleni 2 okruh
stožárová svorkovnice - elektrovýzbroj Sv9.16.4 - TN - C
Montáž uzemňovacího vedeni vodičů FeZn pomoci svorek v zemi drátem do 10mm ve městské zástavbě
Drát kruhový pozinkovaný měkký 11343 D10,ODmm
Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2 šrouby
Svorka spojovací SS pro lano 08-10 mm
Montáž svorek hromosvodných typu ST,SJ,SK,SZ,SR 01,02 se 3 a více šrouby
Svorka připojovaci SPi k připojeni kovových části
Montáž měděných kabelů cyKy,CyKyD,CyKyDy,NyM,Nyy,ySLy 750V 3x1,5 mm2 uložených volně
Kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2
Montáž hliníkových kabelů AYKy,AYKYD,AYKYDY,760 V 4x16 mm2 uložených volně
Kabel silový s Al jádrem AYKY 4x16 mm2

MJ

Výměra bez ztr.

Vým&a

Jedn. cena

Celkem cena

ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
m
kg
ks
ks
ks
ks
m
m
m
m

12
12
18
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
390
390
18
18
6
6
66
66
410
410

000 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč

21-M
46-M
460010024
460050704
460080013
460100001
460200304
460421181
283121301
286000003
460510064
460560304
460561515

Elektromontáže
ZemnI práce při extr.mont.pracich
Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru
Hloubeni nezapažených jam pro stožáry veřejného osvětleni ručně v hornině tř.3
Základové konstrukce z monolitického betonu C 12/15 bez bednění
Stožárové pouzdro VO
Hloubeni kabelových nezapažených rýh ručně š 35cm, hl 80cm, v hornině tř 3
Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku ti 10cm nad kabel, kryté plastovou folií, š lože do 2Scm
Folie výstražná PVC červená, š22 cm
Plastchránička KF 09050
Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obsypem, průměru do 10cm
Zásyp rýh ručně šířky 35cm, hloubky 80cm, z horniny třídy 3
Oprava bet.povrchu kompl.

km
ks
m3
ks
m
m
m
m
m
m
m2

0,4
6
3,5
6
390
390
390
390
390
390
4

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

460561517 Bouráni betobového základu
460620013 Provizorní úprava teréní Se zhutněním, v hornině tř 3
Mechanizace (jeřáb/plošina)
46-M
WS
Hzs000001
Hzs000002
HZS000003
425000005
Hz5000007
HZS00000S
Hz5000009

Zemni práce při extr.mont.pracich
Práce cenikem nespecifikované
‘~‘nánI~ařizeni
Fázováni zařizeni
h~(č~vize
~
[Geodetické vytýčeni skutečného provedeni
[práce nesp., přepojován, stavební ~ři~
~et~id6ni, odvoz
[Demontáž a odvoz sloupů VO vč. základů do vlom
‚ opětovná montáž zařizeni(rozhlas.vedeni 02. cedule, kamery atd.)

CELKEM

Uvedené ceny jsou bez DPH

-~

m3
m2
hod

3
200
6

kpl
hod
hod
‚kpt
kpt
hod
ks
[ks

1
2
12
1
11
20
6
4

0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

0,00 Kč

Příloha č. 1

KRYCÍ LIST NABÍDKY
Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka malého rozsahu

„Pořízení šesti stožárů veřejného osvětlení v obci
Písková Lhota“
.

Zahladni idenlilikačni údaje

1.1. Zadavatel
Název:
Sídlo:
Zástupce zadavatele:

iČ:

Obec Písková Lhota
Poděbradská 17,29001 Písková Lhota
Alena Rosenbergová, starostka
00239615
774 700 148
Piskova.lhota seznam.cz

Tel.:
E-mail:
1.2. Dodavatel
Název:
Sídlo místo podnikání:
Spisová značka v obchodním rejstříku:
Statutární zástupce/osoba oprávněná za
uchazeče jednat:
iČ:
Tel.:
E-mail:
Kontaktní osoba ve věcech nabídky:
Tel.:
E-mail:
2. Formulář nal)ítlk()‘ é cen‘ ‚ CZK „nejv‘~ še přípustné“
Cena celkem
DPH
bez DPH
sazba 21%

Cena celkem
včetně DPH

Celková cena dodávky
3. Čestné prohlášeni uchazece
Prohlašujeme, že jsme se před podáním nabídky podrobně seznámili se všemi zadávacími podmínkami, že jsme
těmto podmínkám porozuměli, že je v plném rozsahu a bez výhrad přijímáme. Neshledali jsme duvod k podání
námitek proti zadávacím podmínkám a nabídku jsme zpracovali zcela v souladu s těmito podmínkami. Toto
prohlášení činíme na základě své jasné, srozumitelné, svobodné a omylu prosté yule a jsme si vědomi všech
následků plynoucích z uvedeni nepravdivých údajů.
4. Oprávněná osoba za uchazeče jednat

Podpis oprávněné osoby,

datum:

Titul, jméno, příjmení:
Funkce:

Smlouva o dílo
Uzavřená podle ~ 2586 a násl. zákona č.8912012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
uzavřená mezi
dánek I.
Smluvni strany
Objednatel:
Sídlo společnosti:
Zastoupený ve věcech smluvních :
Zastoupený ve věcech technických :
Kontakt:
Bankovní spojení:
Cislo účtu:
IČ:
DIČ:

Obec Písková Lhota
Poděbradská 17, 290 01 Poděbrady
Alena Rosenbergová, starostka
Alena Rosenbergová, starostka
Tel.: 774 700 148, piskova.lhota@seznam.cz
Komerční banka as.
10720191/01 00
00239615
CZ00239615

dále jen „objednatel“
a
Zhotovitel:
Sídlo společnosti:
Zastoupený ve věcech smluvních:
Zastoupený ve věcech technických :
Kontakt:
tel.
e-mail:
Bankovní spojení:
Císlo účtu:
IC:
DIČ:
Společnost je zapsána v
vedeném
‚

‚

dále Jen „zhotovitel“

Článek II.
Předmět smlouvy
1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele veřejné osvětlení na díle „Pořízení šesti
stožárů veřejného osvětlení v obci Písková Lhota“ (dále jen „dílo“ nebo „akce“).
2. Předmětem smlouvy je povinnost Zhotovitele provést dílo na veřejné zakázce spočívající ve
zhotovení veřejného osvětlení v ul. Poděbradská, Písková Lhota dle požadavků Objednatele
stanovených dále ve smlouvě a vyplývajících ze zadávací dokumentace a projektové dokumentace
zpracované generálním projektantem stavby, oceněného výkazu výměra soupisu stavebních prací,
dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „dílo).
3. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí všechna související plnění a
stavební práce potřebné k včasnému a řádnému provedení díla.
4. Dilo bude prováděno v prostoru staveniště stavby, které bude předáno Zhotoviteli této stavby,
zastoupené
mob.
Změnu stavbyvedoucího může Zhotovitel provést pouze po předchozím
.

souhlasu Objednatele, a to vždy pouze za osobu se stejnou nebo vyšší odbornou schopností a
zkušeností odpovídající minimálně kritériu technické kvalifikace, kterou tato osoba za Zhotovitele
prokázala.
Článek Ill.
Doba plnění
I Smluvní strany se dohodly na následujících termínech dílčího plnění:
a) Zhotovitel zahájí stavební práce na díle do 7 kalendářních dnů od prokazatelně
doručené výzvy Objednatele
b) Zhotovitel dílo dokončí a předá Objednateli nejpozději do 31.12.2020 od zahájeni
stavebních prací dle či. Ill. odst.l písma) Smlouvy, přičemž se Zhotovitel zavazuje
dodržet závazné termíny plnění uvedené v Příloze č.2 Smlouvy
c) Zhotovitel je povinen vyklidit a předat staveniště do 1 kalendářního týdne po
protokolárním předání a převzetí celkového dokončeného díla.
2. Smluvní strany se dohodly, že termín dokončení a předání díla dle Čl. Ill. odst. 1 písm.b)
Smlouvy může být posunut v případě nepříznivých klimatických podmínek, které mají prokazatelný
vliv na plnění díla a dodržení správných technologických postupů, a to pouze o dobu, kdy tyto
nepříznivé klimatické podmínky přetrvávají.

Článek IV.
Cena díla
1. Cena díla se sjednává v souladu se zákonem č.52611990 Sb., o cenách, v platném znění,
dohodou Smluvních stran na základě nabídky Zhotovitele a činí:
Celková cena díla bez.DPH
DPH
Celková cena včetně DPH
2. Zhotovitel při zpracování nabídky zkontroloval podklady pro provádění díla a konstatuje, že dílo
není plněním nemožným, že Smlouvu uzavírá po pečlivém zváženi všech možných důsledků a
cenu díla tak stanovil s ohledem na zjištěný skutečný stav, a tedy lze tuto cenu překročit pouze
v případě, že si Objednatel objedná práce nad rozsah díla dle Smlouvy.
3. Jakékoliv plnění nad rozsah díla dle Smlouvy (vícepráce) nebo jiné změny mohou být provedeny
až poté, kdy budou písemně odsouhlaseny zástupcem Objednatele a Investora díla, včetně
ocenění všech takových víceprací či méněprací.
4. Veškeré vícepráce a méněpráce se řídí jednotkovými cenami Přílohy č.1 Smlouvy, cena plnění
neobsaženého v této příloze Smlouvy bude oceněna podle cenové úrovně URS ponížené o 20%
z roku příslušného době plněni předmětu Smlouvy. Nebude-li plnění uvedeno ani v cenové
soustavě dle předchozí věty, stanoví se cena dohodou Smluvních stran oboustranně odsouhlasené
zástupci Smluvních stran. Pokud vícepráce nepřesáhnou 15% z ceny díla, zůstává termín
dokončení díla dle či. Ill. Smlouvy.
Článek V.
Platební podmínky

1. Zhotovitel je oprávněn fakturovat měsíčně dle skutečně provedeného plnění. Objednatel uhradí
fakturované částky, a to do výše 90% fakturované částky, resp. 90% celkové ceny díla dle či. IV.
Odst.1 Smlouvy. Podkladem pro vystavení dílčí faktury bude soupis provedeného plnění
odsouhlaseného zástupcem Objednatele. Částka rovnající se 10% z celkové ceny díla slouží jako
zádržné, které bude uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli do 15 dnů od doručení výzvy Zhotovitele
k uvolnění výše uvedené části zádržného s tím, že tuto výzvu je Zhotovitel oprávněn učinit až po
předání a převzetí celého díla, resp. budou-li v zápise o předání a převzetí díla uvedeny vady a
nedodělky, tak po odstraněni všech takto zjištěných vad a nedodělků.
2. Faktury musí formou a obsahem odpovídat zákonu č.563/1 991 Sb., o účetnictví, v platném
zněni a dle zákonu č 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „Zákon o
DPH) (mít náležitosti daňového dokladu) a Občanského zákoníku (mít náležitosti obchodni listiny).
Nedílnou součástí faktury (její přílohou) musí být odsouhlasený oceněný soupis provedeného
plněni dle odst.1 tohoto článku Smlouvy.
3. Faktura bude doručena Objednateli nejdéle do 5.dne následujícího kalendářního měsíce po datu
uskutečnění zdanitelného plnění.
4. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli fakturu ve lhůtě splatnosti, která se sjednává na 30 dnů
od data doručení Objednateli. Dnem zaplaceni se rozumí den odepsání fakturované částky z účtu
Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele.
5. Faktura vystavená v rozporu se Smlouvou a/nebo platnými právními předpisy nemá vůči
Objednateli žádné právní účinky. V takovém případě není v prodleni s úhradou faktury a lhůta k její
úhradě počne běžet až dnem doručení řádně vystavené faktury.

Článek Vl
Práva a povinnosti smluvních stran
1. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení plnění díla stavební deník. Do stavebního deníku je
Zhotovitel povinen čitelně zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro provádění díla, které jsou
na díle prováděny. Stavební deník musí být denně přístupný v místě provádění díla.
2. Dohodou vyjádřenou zápisem do stavebního deníku nelze měnit nebo doplňovat Smlouvu.
Pokud to bude povaha dohody vyžadovat, musí být proveden písemný dodatek ke Smlouvě. Zápisy
ve stavebním deníku slouží jako podklad pro vypracování dodatku ke Smlouvě. Jestliže Zhotovitel
nesouhlasí se zápisem Objednatele nebo stavebního a technického dozoru Investora díla nebo
s jeho části, je povinen připojit k zápisu do tří pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že
s obsahem souhlasí.
3. Zástupce Zhotovitele je povinen zúčastňovat se kontrolních dnů svolaných Objednatelem nebo
Investorem díla, případně z podnětu státních nebo správních orgánů.
4. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele, popř. osobu Objednatelem určenou, k převzetí
konstrukcí nebo plnění, které bude zakryto další činností Zhotovitele, a to zápisem do stavebního
deníku a písemně v dostatečném předstihu, nejméně však tři pracovní dny před jejich zakrytím.
Pokud tak zhotovitel neučiní, půjdou náklady na odkrytí a znovu zakryti k tíži Zhotoviteli.
5. Zhotovitel bude při provádění díla udržovat čistotu a pořádek na stavbě. Zhotovitel se dále
zavazuje dodržovat bezpečnostní hygienická, požární a ekologické předpisy nutné pro bezchybný
chod prováděných stavebních prací, dodávek a služeb.
6. Zhotovitel je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností v souladu se zákonem
č.185/2001 Sb., zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění.
7. Zhotovitel je povinen na vlastni náklady odstranit vzniklé škody na majetku způsobené výkonem
díla (plněním předmětu Smlouvy) třetím osobám i objednateli.
8. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli staveniště před zahájením prací a upřesnit ve spolupráci
s uživatelem stavby rozsah, a to samostatným zápisem nebo zápisem ve stavebním deníku
s uvedením dne předání.
9. Objednatel i Investor díla je oprávněn kontrolovat prováděni díla. Zjistí-li, že plnění je prováděno
zřejmě nekvalitně, uplatní požadavky na zjednání nápravy u Zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje
takový požadavek akceptovat na vlastní náklady. Neodstraní-li Zhotovitel vadu neprodleně nebo
v dohodnuté lhůtě, je Objednatel oprávněn stanovit konečnou lhůtu k odstranění vady.
10. Objednatel, resp. Zástupce Objednatele, je povinen dostavit se na písemnou výzvu Zhotovitele
na místo provádění díla, např. za účelem průběžné kontroly prováděni díla a poskytovat Zhotoviteli
patřičnou součinnost.
11. Ve všech věcech dila jednají za smluvní strany osoby uvedené v či. I. Smlouvy.
12. Stavební a technický dozor a koordinátor BOZP pro Objednatele vykonává osoba určená
Investorem díla. Veškeré podněty a připomínky uplatnění zástupcem Objednatele nebo
předmětným dozorem, budou zapsány do stavebního deníku.
13. Objednatel zavazuje Zhotovitelek součinnosti se stavebním a technický dozorem Objednatele,
Investora díla a koordinátora BOZP.

14. Zhotovitel připraví a předá Objednateli všechny potřebné doklady nutné k vydání kolaudačního
souhlasu. V případě potřeby se Zhotovitel zavazuje poskytnout Objednateli technickou pomoc při
zajišťování kolaudačního souhlasu kompletního díla.
15. Zhotovitel se zavazuje mít uzavřenou Pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu
jím způsobenou Objednateli či Investorovi díla a třetím osobám, u které garantuje její platnost po
celou dobu realizace díla, a to minimálně ve výši 300.000,--Kč. Zhotovitel garantuje platnost
obdobných smluv i u svých poddodavatelů.
16. Zhotovitel a jeho případní poddodavatelé uvedení v Příloze č.3 Smlouvy, nejsou obchodními
společnostmi, ve kterých funkcionář uvedený v ~2 odst.1 písm. c) zákona č.156120016 Sb., o střetu
zájmů, v platném znění, nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25% účasti
společníka v obchodní společnosti.
Článek VII.
Předání a převzetí díla
1. Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním Objednateli
v místě prováděni díla bez vad.
2. O předání a převzetí díla bude sepsán zápis, ve kterém budou uvedeny připadné vady či
nedodělky díla při jeho předání s uvedením lhůt jejich odstranění jakož i způsob a termín vyklizeni
staveniště, přičemž ustanovení čI. Ill. Odst. 1 písm. c) Smlouvy není tímto dotčeno. Zápis bude
podepsán zástupci Smluvních stran uvedených v čI. I. Smlouvy. K zápisu je Zhotovitel povinen
předložit doklady o materiálech použitých ke zhotovení díla.
3. Pokud se při přejímacím řízení prokáže, že dílo není
schopném předání a převzetí, Objednatel dílo nepřevezme
převzetí díla. Po odstranění nedostatků, pro které dílo
Objednatele k opakovanému přejímacímu řízení, přičemž je
náklady jemu vzniklé při neúspěšném přejímacím řízení.

dokončeno nebo že není ve stavu
a v zápise uvede důvody odmítnutí
nebylo převzato, Zhotovitel vyzve
povinen uhradit Objednateli veškeré

Článek VIII.
Záruka za jakost díla, smluvní pokuty a ostatní ujednání smlouvy
1. Záruční doba na zhotovené dílo se sjednává v délce 60 měsíců. Záruční doba začíná plynout
ode dne předání a převzetí řádně dokončeného díla Objednateli.
2. V případě prodlení Zhotovitele se splněním termínu dokončeni díla sjednaného v či. ill. Smlouvy
nebo termínů uvedených v příloze č.2 Smlouvy, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 750,--Kč
za každý i započatý den prodleni. Zhotovitel však není v prodlení v případě, že k němu došlo ze
strany Objednatele.
3. Pokud bude Zhotovitel v prodlení s odstraněním vad a nedodělků uvedených v zápise o předání
a převzetí díla, nebo odstranění reklamovaných vad v záruční době, a to vždy vinou na straně
Zhotovitele, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 250--Kč za každou vadu (nedodělek), u níž
je v prodleni, a za každý i započatý den prodleni.
4. V případě prodlení Zhotovitele se splnění termínu vyklizení staveniště dle či. lil. Odst.1 písm.c)
Smlouvy a čI. VII. Odst.2 Smlouvy, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 500--Kč za každý i
započatý den prodlení.

5. V případě porušení povinnosti Zhotovitele vyplývající z Čl. II odst.4 Smlouvy, je Zhotovitel
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,-- Kč za každý jednotlivý případ.
6. 7. V případě porušení požadavku v oblasti BOZP, požární ochrany a životního prostředí dle
úplatných právních předpisů, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500,-Kč za každý jednotlivý případ. V případě opakovaného porušení téhož požadavku dle předchozí
věty tohoto odstavce Smlouvy (dvakrát a vícekrát v průběhu platnosti Smlouvy), je Zhotovitel
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1 .000--Kč za každý jednotlivý a opakovaný případ.
8. V případě porušení požadavku v oblasti BOZP, požární ochrany a životního prostředí při konáni
prací ve výškách nebo při vykonáváni prací a činností vystavující fyzickou osobu zvýšenému
ohrožení života nebo poškození zdraví dle přílohy č.5 k Nařízení vlády Č.59112006 Sb., o bližších
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném
znění, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 .000--Kč za každý
jednotlivý případ. V případě opakovaného porušení téhož požadavku dle předchozí věty tohoto
odstavce Smlouvy (dvakrát a vícekrát v průběhu platnosti Smlouvy), je Zhotovitel povinen zaplatit
Objednateli smluvní pokutu 2.000--Kč za každý jednotlivý a opakovaný případ.
9. V případě porušeni povinnosti Zhotovitele vyplývajících z či. VI. Odst. 15 nebo 16 Smlouvy, je
Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000--Kč za každý jednotlivý
případ.
10. V případě, že Zhotovitel svěří provádění jakékoli části díla poddodavateli, kterého neuvedl
v příloze Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, uhradí Zhotovitel v takovém
případě Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000--Kč, a to za každý zjištěný případ zvlášť.
V takovém případě s poddodavatelem, kterého Objednatel předem písemně neschválí, ukončí
Zhotovitel smluvní vztah a zajistí neprodleně, aby vyklidil staveniště.
11. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody
způsobené jí porušením povinnosti povinnou stranou, na niž se smluvní pokuta vztahuje, a to ve
výši přesahující smluvní pokutu.
12. Zhotovitel i jeho poddodavatelé musí umožnit přístup na staveniště a stavbu stavebnímu a
technickému dozoru Investora díla, Objednateli, koordinátorovi BOZP, jakož i kontrolním orgánům
státní správy kdykoliv po celou dobu plnění. Rovněž jim musí výt v místě provádění díla přístupný
stavební deník a místo pro prováděni zápisu do tohoto stavebního deníku. Tyto osoby budou dbát
bezpečnostních pokynů Zhotovitele.
13. Stavební a technický dozor Objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti Zhotovitele, je
však oprávněn dát pracovníkům Zhotovitele příkaz přerušit práce, dokud odpovědný zástupce
Zhotovitele není dosažitelný a je ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví
pracovníků na stavbě nebo Zhotovitel provádí dílo vadně či v rozporu s požadavky, pokyny a
potřebami Objednatele.

Článek IX.
Závěrečná ustanovení
1. Práva a povinnosti Smluvních stran ve Smlouvě výslovně neupravené se řídí příslušnými
ustanoveními Občanského zákoníku.
2. Smluvní strany se dohodly, že případné spory, vzniklé ze závazků sjednaných Smlouvou, budou
řešit především vzájemnou dohodou. Spory nevyřešené dohodou budou rozhodovány příslušným
soudem, který je obecným soudem Objednatele v okamžiku podpisu smlouvy.
3. Smlouvy lze měnit jen vzájemnou dohodou Smluvních stran, a to pouze formou písemných a
vzestupnou řadou číslovaných dodatků. Smluvní strany se zavazují vyjádřit ke změnám písemně
ve lhůtě do 5 pracovních dnů od prokazatelného obdržení písemného návrhu změny (stavební
deník, dopis, e-mail, apod.). Po tuto dobu je návrhem zavázána podávající Smluvní strana.
4. Tato smlouva je vypracována ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel i
zhotovitel obdrží Po jednom vyhotovení.
5. Nedílnou
a) Příloha
b) Příloha
c) Příloha

součástí smlouvy jsou tyto přílohy:
či: Oceněný výkaz výměr
č.2: Technická specifikace předmětu plnění
č.3: Seznam poddodavatelů

6. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma stranami.
7. S ohledem na ustanovení 51726 Občanského zákoníku Smluvní strany prohlašují, že Smlouva
obsahuje ujednání o všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat a
Smluvní strany dospěly ke shodě ohledně všech náležitosti, které si každá ze Smluvních stran
stanovila jako předpoklad pro uzavřeni Smlouvy.
8. Každá ze Smluvních stran ve smyslu ustanovení 51728 odst.2 Občanského zákoníku prohlašuje
ve vztahu k druhé Smluvní straně, že obdržela od druhé Smluvní strany informace o veškerých
skutkových a právních okolnostech, které Smluvní strana považovala za důležité pro vznik jejího
zájmu uzavřít Smlouvu a pro samotné uzavřeni Smlouvy jakožto platné a závazné Smlouvy.
9. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností. Smluvní strany vylučují uplatnění
ustanovení 5 1765, 5 1766 a 5 2620 Občanského zákoníku na svůj smluvní vztah založený
Smlouvou.
10. Pro vyloučení pochybnosti Smluvní strany potvrzují, že na Smlouvu se neuplatní ustanoveni
1793 ani 51796 Občanského zákoníku.

V

dne

za objednatele:
Alena Rosenbergová, starostka

Ve Pískové Lhotě, dne

za zhotovitele:
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Zpracova!eI
Ing Rudolf Svoboda

18122019

S~gnify Czevh RepubSo
Rohanské nébře2i 678723.
Praha 8, 18600
+4~ 778 470 951
rudolrsvoboda@agrnry Com

Písková Lhota
Výpočet umělého osvětlení pozemní komunikacedle ČSN CENJTR 13201-1, ČSN EN 13201-2, ČSN EN 13201-3 a ČSN EN 13201-4
*

k délce rameneje přičten rozměr, který posouvá fotometrický stFed svítidla do skutečné pozice I) Unistreet 035 m 2) Digistreet 0,5 m

Pískově Lhota

18122019

I

5iIn~ce - Unistseet get,2 AH&nat~n 1] Vysredky planování

I

Silnice tlnistreet gen2 do EN 13201:2015
-

Vozovka I (MS), 431.25 m°
Pokr34i: clE R3, qO: 0.070

~

7.50

I~

in

(1)

57,50
1~

(2)

Výsledky pro vyhodnocovací políčka
Činitel údržby: 0.90
Vozovka 1 (MS)
Lm
(cd/ml
~ 0.50
“

0.51

Uo
~ 0.35
Y

0.42

Ul
~ 0.40
Y

0.40

TI (%]
515
Y

13

0.65

Výsledky pro ukazatele energetické účinnosti
Indikátor hustoty výkonu (Dp)

0.019 W~xm2

Energetický měrný odběr
Umistenl: 86P282 T25 DM11 [730(248.0 kWhíyr)

definováno uživatelem

Světelný tok (svítidla):

8276.07 rn

Světelný tok (žárovky):

925000 Im

Provozni hodiny

EIR
~ 0.30
Y

Žárovka:

0.6 kWi/m° yr

4000 h:

100.0 %‚ 62.0 W

W&m:

1054.0

Umisteni:

jednostranně dole

Vzdálenost sloupů:

57.500 m

Sklon ramene (3):

2.0°

Délka ramene(4):

1.850 m

Výška světelného bodu (1):

9.000 m

Převis osvětlovacího zdroje nad
vozovkou (2):

-0.148 m

ULR:

0.00

ULOR:

0.00

Nejvyšší hodnoty intenzity světla
při 70° a výše:

621 cdndm°

při 80° a výše:

143 cdtl<lm

při 90° a výše:

0.00 cd/klm

Třída intenzity světla:

G*2

Vždy do všech směrů, které u použitelně nainstalovaného svítidla
tvoři stanovený úhel se spodni vertikálou.
Hodnoty svítivosti v (cd/klm) pro výpočet třídy svítivosti jsou
založeny na světelném toku svítidla podle CSN EN 13201:2016.
Usporádáni splnuje tridu indexu oslneni D.5
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Písková Lhota

Silnice

-

18.12.2019

I

D2gisireet AIlemal~a 2! Vysledky plánováni

I

Silnice Digistreet do EN 13201 :2015
-

(3)~ ~
Vozo4a I (M5), 457.50 ni2
Pokryti: ClE R3. qO: 0.070

‚~

~-_

150

ni

(1)

~

61.00 m

(2)

Výsledky pro whodnocovaci polička
Činitel údržby: 0.90

Žárovka:

definováno už~atelem

Světelný tok (svítidla):

8614.05 Im

Vozovka 1 (MS)

Světelný tok (žárovky):

950000 Im

Lin
[cd/mi
≥ 0.50
V

0.50

Uo
~ 0.35

Ul
~ 0.40

TI rio]
5 15

Provozni hodiny

EIR
~ 0.30

4000 h:

100.0 %‚ 63.0

W

1008.0
V

0.40

V

0.40

V

13

V 0.69

Výsledky pro ukazatele energetické účinnosti
Indikátor hustoty výkonu (Dp)

0.019 Wilxm°

Energetický měrný odběr
Umisteni: 9GP282 T25 DM11 (730(252.0 kWh/yv)

0.6k~tiIrn° yr

Umisteni:

jednostranně dole

Vzdálenost sloupů:

61.000m
2_On

Sklon ramene (3):
Délka ramene (4):

2.000 m

Výška světelného bodu (1):

9.000 m

Převis osvětlovaciho zdroje nad
vozovkou (2):

0.003 m

ULR:

O_OO

ULOR:

O_OO

Nejvyššl hodnoty intenzity světla
při 70° a výše:

632 cd/klm

při 80° a výše:

222 cd/klm‘

při 90° a výše:

0.00 cd/klm

Třida intenzity světla:

I

*

*

Vždy do všech směrů, které u použitelně nainstalovaného s‘itidla
tvoři Stanovený úhel Se spodni vertikálou.
* Hodnoty svítkřosti v Lcd/klm] pro výpočet tildy svitivosti jsou
založeny na světelném toku svítidla podle OSN EN 13201: 2016.
Usporádáni splnuje tridu indexu ostneni 0.4
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ZHOTOVITEL: KABELSPOJ s.ro.

PROJEKT:

Kontakt:

NÁZEV:

tel:41571190
e-mait:kabelspoj@seznam.ct

PASPORT VO 2019
OBEC PÍSKOVÁ LHOTA
ZHODNOCENÍ STAVU KABELOVÉHO VEDENÍ
VYZNAČENÍ VYHOVUJÍCÍCH ŮSEKŮ
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Legenda

O
Světelný bod
Rozvaděč veřejného osvětleni
Radar (odpojený)
Osvětlení vánočního stromu
Semafor
Přechodová svítidla
Svítidlo je odpojené

Y

0
000

Svítidla reflektorová
Osvětleni informační tabule

—

LED zářivka

Vyhovující úseky kabelového vedeni

