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Čl. 2 Předmět smlouv) a předmět d1'111
Předmětem \mlomy _1C analek zho1o\ itele 111m e\t realizaci dilu 11 z;1\114C11 0b1C1111L11C1C k přeweti dila 11 zaplacení ceny 211
_iewho prm edeni
P1'1nC1'1C111 pl'liu/kumneho\nu pro 5111111111. 115117C111 \;1e111_\ 11 Čerpadla be7 1111\'112n_\'cl1 instalatérských a elektro pruei.
zprdeouini dokuntenutee. 110751111 d11111C 111'C‘C11 111111171111\}111 1‘07110C‘1C111 C. 1900491111111 Příloha. 1 11 19009111211111 P11101111 Z
Hloubeni \'1'tu bude p1‘0\ ndeno 1'1111C11C1p1‘111' epowu technologii \e \'zduehm'ýtn \\pluehem. Požudm'ztná kvalita je
\\111e7e1111obee11e platným; 111'a\1111111p1C11.p15_\

(1.37>.\listo plnění
p111‘C.C‘.(151 ku Lipenee
Čl. 4 Lhuta plnění
'1C1111111: po ohlášeni praci. _ 1"CC1111111'12111 1'C11117aCC 3019
Zhotm itel 11eodpo\'1d11 z:17111C‘11_\ 1e1*n1111u 7pu\obene nedodrženim 111111 orgánu 51111111 5111';1\_\ :1 dalšich subjektu nebo 2111C11C11
\ttano\'i.\k£11jejich) \ _\'_1,1'1dření _1C nutne k p1*o\ edeni diht.
ČLS Součinnost objednatele :1 zhutmitele
Objednatel pi*edzapoeetimplntičt 111C 1e1o\1111oti\_\ pieciai obiedntitei 7.1010\11C11 1111511‘111111C1 1111111C 7a_11\11:

—
\ .\tup na po7emek
—
od\ouh1:1\i \}'1_\'CC111 \ 1111 11 \'_\1111 prohlášeni o podzemnieh \itieh
1.1111511 11115111 111'11 uloženi \'_\'\'1't;1neho materii 111
—
bude 0511an nebo pi'o\t1"edniet\1111711stupee pritomen 111'Cd11111'1:1 p1e\ zeti p1cteo\iš1č
Při 7poždční objednatele .5 dodáním \hom L1\111C11C110 5C 5_1C1111'1111L1 11111111 k p111\C11C11. dila posunuje o dobu zpoždění
objednatele. (")biednatel bere 1111 \ edomi. Ze nu pf'edttne 111'11C11\151C muže \ 5111p11\'111 pouze 5C 51111111215011 předáka \'1'tne o\1'1dk_\'
nebo 711\tupee zhotmitele 7 duwdu bCzpCC‘1111511 p111CC.
Zhotovitel:
—
1C p111'1r1C11 111'11\C".5‘1 ohlášení p1'11e1 podlehxtiieieli b111'1\k_\'m předpmum p1"1\lušn_\'m b11n\k_\"111 úřadum
pm C11C denni /1'1/1111111_\ \'1111_\"e11 p1'11e1
—
po dobu 1'C1111/21CC 111121 71111p1'1\ idú. [.1 pruem ište 11 nedo\o1: \ \tup 11Cp0\011111_\'111 115111711111
\ _\ \ 1'11m_\' material 1111171 nat předem \jednunen: 111i\te \ objednatelem
—

po \_\'511‘111C111 \1'111 \ 15111111 71111511 \olne konee \'_\“\tro_ie nitkami prot1p11'p adnemu \niknuti 11C/2'111011C1C11pICdmC‘lu

—

bude 11111111111111/11\1‘.1 škod) 1111 po./.emeieh 11 k\'\1nunik11eie11 objednatelle. neodpo\1dd 711 škod) zpuwbene \ nutném
:‘11/51111L1 pojezdem ieehnik) 71111511111C1“p1‘11\C11C11111111111111111111\_\1C‘1C koleje na ne7pe\nen eh p10C1121C‘111

—

po ukonceni pt'uei \'_\'Z\CC0b1C1111111C1C k p1C1/CI1'111"1.11111111p1'11\1 111C111'1\11C1p111111k111

—

zhotm'itel předat objednateli 511111115 111111C11C11}C1. p1;1e1 ;1 dod;'1\ek_ teehniek_\ 11.\1 11 prohlášení o \hode použitých
\\robku

Č.1 6 ( ena plnění 21 způsob placení
LC1151111C15C dohodli 1111 CC11C plneni 1'C5p.111110115011111C111111111CC1111111110.
Lena 111111 _1C‘ 51111111111111 1111 zaklade 1.11111211111C‘1111 rozpočtu zhoto\1te1e &. 1900491111111 Příloha 1 21 190096111110 Přiloha 2. K
11\'C11C11\111 CC112'1111 bude připoetenu 111111 7 11111121111‘ 11111111111) dle pf'edpi.\u pl:un_\"eh \ dobe 1Z1ktumee. 211101111 1111 provddčne
pi'dee muže b_\t upl11111enu \e \ _\ .51 411”“ nubidkme een).

1’1'101‘111‘111" prace budou \ \1'1111'111110'1110111110011} 110101apach,

po \ \praco\'„ini projektu. 2 po 11101011110011.111'11111‘1‘11. 3 po 71101100111 \ 1111. 4 po koirp31011101 1111 a a předání
T_\'to prace budou předtin\ za>tupei in \‘5101'11 Fakturm'ane budou pouze skutecne 11110 1111111 prace. Splatnost faktur\ se
stutto\ uje na l—í dní. Za den splatností 50 pout/uje den. k\i\ objednutel předal příkaz k unradc s\c bance. Splatnost zaloho\e
111111111}. pokud b\la \\sta\ ena. je před nastupem na akci. l—akturzt bude 71101101101001 objednateli předána o>obnč. emailem
nebo poštou na adresu objednatele
Čl. 7 Prodlení s placením
1’1'1iprodlení 01110111110111010 5 111‘. tadou 71111011} ei 111111111}. uhrttdí tento 7111111011011 5111110111 pokutu \1 \}"51()(15”1. 7 111117110
0115111} za k„tžd\ i 7npo£at\ den piodllení.
\' případě nedodržení terminu 71101100111 díla 70 5111111} 711011011010. uhrudt objedna\ateli smlu\ní pokutu \'e \}'51 (1.05 “„ z
cen\' díla 7a k37d\' i 7zipocat\ 11011prodlení. Tato pokuta bude realizmanu snížením een\ díla a nepřesáhne 5% cen\ dila.

\' případe. 70 objednate. bude \ 1101110111 5111111111011 111111111}. 710 a/uje se nejpozději do 15 111111 110 uplynutí data splatností
u7a\řít .50 71113110 11010111 nozařsk\o\ eřenou dohodu 0 uznaní 11111111111005! :1111111111} \ 05k0:‘}"1‘11 ukonu 511111 >pojen\eh.
Čl. 8 Způsob předání díla
21101101101 \'}'7\'0 po řádnem dokončení 111111 objednatele písemné. emailem nebo 1010111111011} k pře\'7etí díla a \}51:0'1
1110111111101 protokol.
Čl. 9 Odpovědnost za vad}
Z1101101101 011111011111 za \1111} 71111501101101101'115011111111‘110 po\inností za podmínek dle 1-015 Občzut>keho zakoniku.
zaruka 7:1 jakost je posk_\t0\ana dle podmínek \ 501'\'15111 511110101" Lhoto\ itele a dle 52619()bCanskelto 7211101111111.
\n 11150111111" 01111150111 0111101101101'0111111111101111}"011 \nd je 7hoto\ ite 1 po\ inen 1111111011111" 1101 ( dnu ode dne 11011111111
\ ud\ l/e uplatnit nejpo/dejí 1111 1105.'edntho dne 7111110111 111.111}. přicemz \ad\ 01111150110 11105101101 den záruční lhut\ 51‘
1110137011 za 10.1511111111110‘1"
Prokaže—li .50. že objednatel 011111511 \adu 11001111011000. tzn.. 71‘ jím 011111501111 \ada neunikla \inou 7hoto\itele a že se ani
nc\ ztahuje 7ai'uka. resp.. \adu 711115111111 1.1101111711101110 111‘\1101111}"111 1171\1'11‘1111 dila objednatel apod.. je objednatel po\inen
111111111.1711011011011 \05111‘1'1" jemu \ 50101510511 511d511111‘0111111m11} \zníkle 11211111111}.

[11111101101 neodpo\i\la za \1111} 7131150110110 711511110111 objednatele. 711511110111 třetích osob po předání díla objednateli nebo
7pu>obene \}551 moei (např. 70 clní 11011101101.

Čl. 10 Vlastnické prám k dílu a nebezpečí škody na něm
\ lastnikem 71101011011111110 díla je 71101101101 \'111511111‘1\'1 předmětu díla a nebezpečí skod\' na nem přechází na objednatele
ultra/„ením 0011" 0.3.5115} \}'5110 en\ch faktur. Zhoto\itel je odpo\edn\ 711511011} na 7001111111 prostředí a třetím osobám pouze
pokud je sam /a\'ínii porušením 11101111111511 51011111110011 \ teto 51111011\'1".1111'1111 za 110 0111310 ida objednatel.
Čl. 11 Zá\ěrečná ust-„mm ení
{1011711}: touto >mlou\ou \\slo\ne neuprmene >e řídí 11115111510111: ustanownímí ()bCanskeho zákoníku '11 \'šeobecn\mí
51111101111111 podmínkami 5110011111 geolog; 1‘Geosan—> .'.1 0.. ktere jsou ke 511120111 na \\ \\ \\_>ggeosan.e7,.
11110 smlouva je \\hoto\ena \'e d\ou \\'tí>ciclt. 7 1110117 každá strana obdrží po jednom a nab\'\a platnosti a účinnosti
podpisem smlu\ních stran, '1'1110 5111101011 170 menit pou7e písemn\m 01.111115111111110 pot\r7en\'m ujednáním \'\'>lo\'ne
na7\an\ 111 „Dodatek ke 511110100“. Jine zapís_\„ protokol\ apod. se 7.11 zmenu 51111010} 11011011171111.
[1101011101 1100111110 ída za 1111107501 ani za k\alítu 1011}. pokud nedostatek \od\ 01 zhoršení její k\'alit\ sam 11071011111.
Z1101101101 má prm'o do dob_\ plne 111111110111 113111111} díla \stupo\'at na pozemek za 110010111 zajisteni oehran\ díla a svého
\'lastnickeho práva. 0 teto skutečno>ti \711} 10 011011‘1 objned 211011
\ pr11111110. 70 7111111011011 \7111knou prostoje z du\odu na 51111111" objednatele (např nepřiprmeno>t p1‘111‘101510.00110513100113

koord11111100 5110 b\j. bude 7hoto\itelem \\Z\„1n k 1101110111:111p1.0} 11 nebude-l 1 tato nap'”1011 učiněna bez zb\tecn0110 odkladu.
bude 71101101101 objednatel: 0010\111 1111111111111 \ sn7baeh OSN.—Kc ho\. stroje 11 360_- Kč hod 7a piaeo\nika.
\' připnde odstoupení od >mlou\_\ objednatelem 50 objednatel 7101171110 uhradit \'eškere doposud 111'101‘110n0 prace na díle
\' případě. že 51‘ dílo ukaZe \ du>ledku \\sší 111001. skr\t\eh překážek nebo ztížen\'ch geologick\ch podmínek
neprowditelne' \ nu\ rho\'an\eh parametrech \\strojení \'rtu do konecne hloubky sjedná zhoto\'itel s objednatelem zmenu
díla \zajemnou dohodou \ podobn\ch parametrech. \' případe neshod\ 1111 zmene 51111010 \ o dílo je oprčnnčn doda\atel od
51111010 \ odstoupit a 10 bez naroku 111‘. jakekoli\ 111111110111 odškodnění objednatele.

Čl. 12 Příloh\
Rozpočet 0. 190049111110 Příloha ! 11 -‘)0(1%ja110 Příloha
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Nabrdka na hydrogeologicke vrty pro swar
m

Název akce/ lokalita:

Gemer. ' -

vrty, pre/eny, ,eg/s/ativa. ostatni práce. .

Lipence

Nab. číslo: 190049

Rozsah zadám:
Datum zpracovani;
vrt pro studnu cca 30/77
1432019
s možností pron/Ouoen/ cca do 50m
Poptavka
ze dne:
Kompletace studny az' po výsledku pmzK
unu dle požadavku zákazníka
7 3. 3.2019
Zadavatel"
Zpracovate:
p J/r'i Pavlíček
Stavební geolog/e — Geosan s r o
mob. í—
Kar/ovofýnska' 49 252 19 Rudná
fng arch Pavel Cihelka
e—ma1/.yansrys@emau‘ cz
e-malr Cihelka©sggeosan cz. tel, _

a stanoveni

ní StuG
Dopravvla, nastěhovan vrtne soupravy a
materialu
Kom: ner
odvoz odvrtane' hormn
kem
A.

1 soubor

3 500 Kč

3 500 Kč

1 saubor
1 soubor

1 500 Kč
14 80C Kč

1 500 Kč
14 800 Kč

I) soubor

9 500 Kč

ne
19 800 Kč

l 480 KČ
6212 Kč

44 400 Kč
10 S40 KČ

45c- KC.

13 500 Kc.

650 Kč

19 500 KČ

rtání o
222/200mm
ívrtu max 17m
í výstroje, obsyp kačírkem frakce
8mm, zatésnění rot: romka'n

/

,

p

p,

',

.

hove vody, vyveden: ocelove

Ice nad terén uzavfratel

„

,

(to

PVC 140mm , nlna/perfnrnvana,
u voda.
na

,7

B.
87 940 Kč

řízení
věrec'ná techmcxá
: soubor
|

techni

80 km

a řízení
ka

: 800 Kč

1 800 Kč

'.5 Kč

l 200 KČ

7 500 Kč

7 SOC Kč
10 500 Kč

na loka at:

'

l saubcr

'

V případě prohloubení každý další běžn
ý metr

2.500Kč/bm

Karlovotýnská 49, Nuc'ice, 252 19 RUDNA
Telefon: 311670 613, :ax 311670
613
KE Praha 5, ČAJ. 530305U01—30

http „yrvmwsggeosamcz

E—mall. sggeosan©sggeosanu

IČ: 44584631

DIČ: 244684631

SGM

atavebnfgeologée

Geo-„mn.

„,

Není obsahem nabíd ky

(lze přesně stanovit po vypracování projektu a doupřesněni parametrů dila)
o umentace pro uzemn: rozhodnuta, stavebnl povolen., povolen. ':
l
k odběru vody (projekt, hg pOSudek„ vypracováno ve 3 paré v

cca 12.500; Kč

1

Daplrovéaformé

Projednání povolení na vrty na základě plné moo - odhad (budou!
vyúčtovány hodiny, kllometry dle cenlku Znotowtele a poplatky ra &

cca 10-15tls Kč

úřadech dle skutečnostl)
Onentacm stanovena vydatnostl, rozbor vody ' vybrane parametry

dle vyhl. Č, 252/2004 Sb. Slouží ke zjištčnl parametrů hg. vrtu
(využitelné vydatnostl, povoleného provozního snlženš hlad nv
wlouČení ovlivnění okolních studn:). Nutne k nasledremu povoleni

:ca 7.500,» Kč

vrtu

Očhranna sachtlce: demontaz ocelove chramckv. jﬂove tesnenl
vrtu prot! zate'kánl povrchové vody. Zhotovení základove deSKy,
usazení plastove ochranne Šacntlce opatřené vstupním komínkem
s poklopem, vyvedeným nad uroven terenu. Zemní prace dle
přlpravene výkresové dokumentace a Konečnou upravu terenu
provede oblevdnatet
v
Cerpadlo s pnslusenstvrm napr. typ GrunBÝos Tvp cerpadle a
příslušenství podle požadavků zadavatele a s ohledem na
parametry vrtu. Osazení Čerpadla do studny s potrubím a el.

lze ocenlr až na zaklade prmektove dokumentace

:
l

lze stanovrt na základě parametrů vrtu a dle
požadavku objednatele, ocenlt lze dle proyektove

kabelem a dle potřeby včetně elektronlckehc hlídanl nladlny.

*

dokumentacel

Neprovádime návazné lnstalaterske a elektro prace.

“,

Nap/oka plat/1 mes/c od data vys—ra ven/í
Veškeré ceny jsou kal/(ulo vány bez DPH.
Fakturované budou pouze skutečně provedené a objednané práce, Skutečný počet metrů bude vždy
odsouhlasen se zákazn/kem.
Na aka se uza v/ra' sm/owa o dr/o g’porvrzwe objedná vka/, kde je uveden předmět dila, term/n,v, :působy plateb

Pokud není uzavřena 500, r'fd/se sm/u vn: vztah Všeooem vm/ ODC/PDÚU/nll podm/nkam/ wz wwwsggeosanr:
Před uza vr'en/m smlouvy o dílo,. (pofvaen/m OQ'edná vkylje vždy treba provest obul/oku /0kal/Z'y a doupr'esn/t
parametry zakazky,
Pro dotazy kontaktu1te pros/m zpracovatele nap/dky, reference & zak/adm lnformace na www.sggeosan.cz
Jsme členy v pro/lesnich organ/250th

ASOCIACE PRO vvužni TEPELNÝCH Ganong
CZECH HEA! PUMP ASSOCiATION

Karlovotynska 49, Nučice, 25? 19 Rd DNA
311670 610, :ax: 31'. 67C bič
KB Praha S, Ča.. 530305; Glo:
http:/lwww.sggeosan.cz
E-mail. sggeosanfglsggeosanu

Telefon

z-Č- 44684631

DIC: CZ44684631

„'\n';—"' -

Název akce! lokalita:
Rozsah dodavky.

.

.

Stavební geOIog/e - Geosan s r o

mob. _

Kar/ovotynská 49 252 79 Rudná

.

Nab. čís Io: 190096
Datum zpracováni:

Plastová šachta. msta/ace čerpadla Grundfos včetně uýt/ac'néno
potrubí + ochraná
hlad/novym sondami pron běhu: čerpadla na Sucno Elektrozápqerr
neprovádí/ne
Zadavatel:
Zpracovatei.

pv J/r'i Pavlíček

\

3.5.2079

Per/' Blana

e-mán: CIÍ7€ÍK3©SQQ€OSB!7.CZ. te! _
Popis činnozti I mmm

Cona Kc: bez DPH

Dopravná náklady na IOKalltL
* 000 Kč

Studniční šachta. JÍ|OVÉ těsnění meza vnem a Sacnnc: prot zateká
m povrcnove vody

„4 800 Kč

Betonová základová desxa pro usazem plastové šacnnce.

Čerpadlo GRUNDFOS 50 2—70. zpětná klapka vytlačne DGÍFUDI PEHD 32x4
PN12 a
přechod na d40mm‘ třmen závěsná lanKo sondy - ocnrana
- hlídám čerpadla prota
běhu na sucho.

Montáž studniční šachty do předem pňpraveného výkopu +
montáž čerpadta s
příslušenstvím

29 429 Kč

9 420 Kč

Celkem bez DPH
54 640 Kč
Nutno přlpravrt zemoí práce dle výkresove dokumentace
(VIZ oř:ložene schema).
PfipOJovad rozvody instalace v RD eleKtromstalac
e a reVIze - neprovádime

Práce bud0u prove-deny dle pra/ektove' doxumentace
Died uzavřením smlouvy / vystraven/m objeonavky je
fr'c—Da dopres
m! parametry na lokál/té

Pro dotazy kontaktU/te prosim zpracovatele náoidk
y
Jsme Členy v profesních Olgamzac/L‘n

ASOCIACE PRO VYUŽITÍ TEPELNÝCH ČERPADELG

CZECH HEAT PUMP ASSOCIATION

TeieYon’

1670910, Fax“ 3116

KE Praha 5,641. 5303051f013G
http:/,'www.sggeosan_cz

E-mall: sggeosanﬁdsggeosara

1C. 44684631

otc; CZ44684631
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