SMLOUVA O DÍLO
evidenční číslo zhotovitele: 1517.102 7479 DPA
uzavřená podle § 2586 a násl. Občanského zákoníku, zákona č. 89/2012 Sb. a ve znění
pozdějších předpisů mezi níže uvedenými smluvními stranami.
I.
Smluvní strany
OBJEDNATEL
název
sídlo
právní forma
IČ
DIČ
jednající
telefon
e-mail

ZHOTOVITEL
obchodní firma
sídlo
kontaktní adresa
právní forma
IČO
DIČ
zápis v OR
jednající
dále za zhotovitele jednají
ve věcech smluvních

ve věcech technických
bankovní spojení
č. účtu
telefon
fax
e-mail

: Město Hejnice
: Nádražní 521, 463 62 Hejnice
: obec
: 002 62 803
: CZ00262803
: Jaroslav Demčák, starosta
: +420 482 322 212
: jaroslav.demcak@mestohejnice.cz

: EUROVIA CS, a.s.
: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
: EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy střed,
závod Liberec, Londýnská 564, 460 01 Liberec 1
: akciová společnost
: 45274924
: CZ45274924
: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561
: Ing. Miroslav Slatinka, ředitel závodu Liberec, na základě
plné moci ze dne 30.11.2020
: Ing. Miroslav Slatinka, ředitel závodu Liberec
Ing. Václav Špetlík, provozně obchodní náměstek
(vyjma podpisu mluvních dokumentů)
: Ing. Václav Špetlík, provozně obchodní náměstek
Daniel Patera, hlavní stavbyvedoucí
: Komerční banka a.s., Praha
: 141320112/0100
: 485252311
: 224933551
: miroslav.slatinka@eurovia.cz

II.
Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je realizace stavebních prací v rámci projektu „OPRAVY
MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ – LOKALITA NÁDRAŽNÍ, HEJNICE“. Zhotovením stavby
se rozumí provedení všech stavebních prací, dodávka materiálů a konstrukcí a dále provedení
všech činností souvisejících s dokončovacími pracemi.
Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí ve smluvené době a
postupovat při realizaci díla v souladu se všemi podmínkami níže uvedených dokumentů a
podmínkami vyplývajících z výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace.
Rozsah předmětu díla je vymezen a bude proveden v souladu s níže uvedenými dokumenty a
stanovisky:
·

Projektovou dokumentací „ULICE NÁDRAŽNÍ, HEJNICE“

·

zadávacími podmínkami, včetně příloh

Mimo všechny definované činnosti jsou součástí předmětu díla mimo jiné i:
· zajištění a provedení všech opatření organizačního a technologického charakteru
k řádnému provedení díla,
· veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a
majetku (zejména chodců a vozidel v místě realizace),
· zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
· projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch
včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
· zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemisťování
a následné odstranění,
· zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem
vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
· zřízení a odstranění zařízení místa realizace (staveniště) včetně napojení na
inženýrské sítě,
· odvoz a uložení odstraněné zeleně, křovin a travin, případně dalších materiálů na
skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001
Sb. o odpadech,
· uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace,
chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
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1. Cena díla uvedená v článku III. je stanovena na základě projektové dokumentace.
2. Předmět díla bude proveden dle předloženého nabídkového rozpočtu od zhotovitele.
Oceněný výkaz výměr je uveden v příloze č. 1 této smlouvy a je její nedílnou součástí.
Zhotovitel se zavazuje, že položkový rozpočet uvedený v příloze č. 1 této smlouvy
obsahuje všechny položky, které byly uvedeny ve výkazu výměr při výběrovém řízení.
Pokud by v položkovém rozpočtu některé položky z výkazu výměr zahrnuty nebyly,
zhotovitel je povinen provést tyto práce bez nároku na odměnu. V tomto případě se nebude
jednat o vícepráce.
3. Veškeré věci, které jsou potřebné k plnění díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud není
v této smlouvě výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.
4. Součástí předmětu plnění jsou i práce blíže nespecifikované, které jsou však nezbytné
k řádnému provedení díla, a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem uchazeč
měl nebo mohl vědět.
Náklady na provedení uvedených součástí díla jsou zahrnuty do ceny za dílo, uvedené
v článku III. této smlouvy o dílo.
III.
Cena za dílo
1. Cena za dílo je stanovena jako cena pevná a nejvýše přípustná za plnění specifikovaného
předmětu díla a zahrnuje veškeré náklady spojené se splněním předmětu díla v rozsahu článku
II. Předmět smlouvy takto:

Cena bez DPH:
1 444 454,00 Kč
Výše DPH:
21 %
DPH:
303 335,34 Kč
Cena včetně DPH:
1 747 789,34 Kč
[slovy: jedenmilionsedmsetčtyřicetsedmtisícsedmsetosmdesátdevětcelýchatřicetčtyřisetin korun českých]
DPH je stanoveno ve výši a sazbě dle příslušného právního předpisu, platného v době podpisu
této smlouvy.
Podmínky překročení nabídkové ceny a snížení nabídkové ceny
Nabídkovou cenu bude možné překročit pouze v souvislosti se změnou daňových právních
předpisů týkajících se DPH, a to nejvýše o částku odpovídající této legislativní změně. Změnu
ceny bude zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli a důvod změny doložit. Nově určená
cena bude předmětem dodatku této smlouvy a bude řešena v souladu se zákonem č. 134/2016
Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového
rozpočtu v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií nebo materiálů
odsouhlasených objednatelem.
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IV.
Doba a místo plnění
1. Za předpokladu včasného a řádného splnění součinnosti objednatele podle článku VIII. této
smlouvy se zhotovitel zavazuje provést dílo v termínech:
Předpokládaný termín zahájení:
Předpokládaný termín ukončení:

1. 9. 2021
31. 10. 2021

2. Dodržení termínů je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele dohodnutého
touto smlouvou. Po dobu prodlení objednatele s poskytováním spolupůsobení nebo po dobu
trvání překážek neležících na straně zhotovitele není zhotovitel v prodlení se splněním
povinnosti předat předmět plnění dle této smlouvy.
3. Hlavní prostor pro výstavbu je veden na pozemcích výše uvedeného investora ul. Nádražní,
p.p..č 765/19 v k.ú. Hejnice.
V.
Platební a obchodní podmínky
1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohy.
2. Smluvní strany se dohodly na tom, že řádně vystavený daňový doklad je splatný ve lhůtě
30 dnů ode dne data odeslání faktury zhotovitelem objednateli.
3. Cena díla bude hrazena až po dokončení díla, na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu
provedených prací na základě daňového dokladu (dále jen faktury) vystavené zhotovitelem,
přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.
4. Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o
finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční
kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční
kontroly.
5. Faktura musí být označena větou: Fakturováno pro projekt „OPRAVY MÍSTNÍCH
KOMUNIKACÍ – LOKALITA NÁDRAŽNÍ, HEJNICE“.
6. Zhotovitel není oprávněn postupovat své pohledávky, které mu vzniknou ve vztahu
k investorovi, dalším subjektům.
VI.
Záruka za jakost
1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost v délce 60 měsíců, s výjimkou výrobků a
zařízení s vlastními záručními podmínkami dodavatelů či výrobců. Pro tyto výrobky platí
záruční podmínky a záruční lhůta v délce poskytnuté jejich výrobci či dodavateli, nejméně
však 24 měsíců. Záruční lhůta se prodlužuje o dobu, která uplyne od uplatnění řádné
reklamace do doby odstranění reklamovaných závad.
2. Záruční lhůta začíná běžet ode dne předání a převzetí celého díla nebo jeho ucelené části
objednatelem.
3. Záruka za jakost se nevztahuje vedle případů stanovených zákonem na předměty obvyklého
používání, jejichž oprava a výměna spadá do rozsahu řádné údržby, na vady způsobené
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nesprávným použitím či nesprávnou údržbou jakož i neodborným zásahem třetích osob
nezávisle na vůli zhotovitele.
4. V případě, že se na předmětu díla v průběhu záruční lhůty projeví vada, oznámí tuto
skutečnost objednatel zhotoviteli písemně bez zbytečného odkladu po jejím zjištění.
V tomto oznámení musí být uvedeno, o jakou vadu předmětu díla se jedná, jak se vada
projevuje případně další informace podstatné pro posouzení vady. Oznámení o vadě je
považováno za výzvu k jejímu odstranění, neuplatňuje-li objednatel v tomto oznámení jiný
nárok.
5. Zhotovitel se zavazuje k nástupu na odstranění záručních vad nejpozději do 5 kalendářních
dnů (max. 5 kalendářních dnů, tj. 120 hodin) ode dne převzetí písemné reklamace zaslané
faxem nebo e-mailem nebo datovou schránkou. V případě vzniku vady ohrožující
bezpečnost nebo provoz stavebního díla nebo v případě havárie, je zhotovitel povinen
nastoupit k odstraňování reklamované vady do 24 hodin od jejího uplatnění.
6. Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu v termínu písemně dohodnutém
s objednatelem, který bude stanoven s ohledem na povahu a rozsah reklamované vady.
7. Zhotovitel je povinen v záruční době odstranit i vady, které jsou sporné z titulu své
odpovědnosti. V takovém případě se vzájemné vypořádání mezi smluvními stranami
uskuteční následně dle dohody.
8. V případě, že se dle zhotovitele nejedná o záruční vadu, oznámí to objednateli písemnou
formou do 3 pracovních dnů od doručení oznámení. Zda se jedná o záruční vadu, bude poté
zjištěno znaleckým posudkem provedeným nezávislým znalcem. Pokud si zajištění
znaleckého posudku nevyhradí objednatel, zajistí jej zhotovitel.
9. Jestliže bude znaleckým posudkem zjištěno, že se jedná o záruční vadu, nese náklady na
jeho vyhotovení zhotovitel a zahájí odstraňování vady do 3 pracovních dnů od jeho
doručení. Nejedná-li se dle znaleckého posudku o záruční vadu, hradí jeho vyhotovení
objednatel. Tímto není dotčeno právo kterékoli ze smluvních stran obrátit se na příslušný
soud.
VII.
Smluvní pokuty
1. V případě, že zhotovitel nepřevezme od objednatele staveniště ve lhůtě do 5 kalendářních
dnů od podpisu této smlouvy nebo písemného vyzvání objednatele, je objednatel oprávněn
účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý i započatý den
prodlení.
2. V případě, že je zhotovitel v prodlení se splněním nejzazšího termínu předání díla (tj. ke
dni 31. 10. 2021) ve smluveném rozsahu, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli
smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny díla za každý i započatý den prodlení.
3. Z důvodu prodlení s termínem nástupu na odstranění vad v záruční době (dle čl. VI odst. 5
této smlouvy) je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2000,- Kč
za každou vadu a započatý den prodlení.
4. Z důvodu nedodržení termínu odstranění reklamované vady díla v termínu dohodnutém s
objednatelem je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05%
z ceny díla za každou reklamovanou vadu a započatý den prodlení.
5. Při prodlení s úhradou peněžitého plnění dle této smlouvy je zhotovitel oprávněn účtovat
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.
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6. Z důvodu nedodržení doby vyklizení staveniště nebo odstranění zařízení staveniště dle této
smlouvy je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny
díla za každý den prodlení.
7. Nebude-li stavební deník nepřetržitě k dispozici na staveništi, je objednatel oprávněn
účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý den a případ.
8. Sjednání smluvní pokuty nemá vliv na odpovědnost objednatele za vzniklou škodu a
zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo zhotovitele požadovat náhradu škody.
9. Objednatel nepřipouští jakoukoliv limitaci prokázaných škod, které vzniknou v souvislosti
s tímto dílem ani žádné omezení sankcí nebo smluvních pokut.
10. Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě 14 dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty.
Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí
smluvní pokutu, započíst pohledávku na zaplacení smluvní pokuty proti pohledávkám
zhotovitele vůči objednateli.

VIII.
Součinnost
1. Objednatel se zavazuje, že při zhotovování díla bude v dohodnutém rozsahu spolupracovat
a určí odpovědného zástupce objednatele pro komunikaci se zhotovitelem. Dále se
objednatel zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit za jeho zhotovení dohodnutou
cenu.
2. Objednatel se zavazuje, že pokud bude mít k dispozici, tak na vyzvání zhotovitele mu bez
zbytečných odkladů poskytne další vyjádření, stanoviska, informace, případně doplnění
podkladů, jejichž potřeba vznikne v průběhu zpracování díla a z této smlouvy nebo z
povahy věci nevyplývá, že zhotovitel je povinen si je opatřit sám.
3. Objednatel je povinen do 3 pracovních dnů po obdržení každého, pro provádění díla
významného, rozhodnutí a stanoviska příslušných orgánů, takové rozhodnutí či stanovisko
předat zhotoviteli. Totéž je povinen zhotovitel vůči objednateli.
IX.
Podzhotovitel (subdodavatel)
1. Pojem podzhotovitel a subdodavatel je pro účely této smlouvy totožný.
2. Zhotovitel provede
podzhotovitelem.

dílo

osobně,

nevyplývá-li

z této

smlouvy

provádění

díla

3. Při předání a převzetí staveniště budou podzhotovitelé (podzhotovitel) potvrzeni ve
stavebním deníku. V případě změny podzhotovitelů, a to jak toho prostřednictvím kterého
zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, tak i toho, prostřednictvím kterého
zhotovitel kvalifikaci neprokazoval, musí být tato skutečnost odsouhlasena objednatelem
prostřednictvím e-mailu (jaroslav.demcak@mestohejnice.cz), následně bude tato skutečnost
uvedena i ve stavebním deníku.
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X.
Oprávněné osoby
1. Osobou oprávněnou k podpisu protokolu o převzetí a předání staveniště je:
Jaroslav Demčák, starosta města
Ing. Václav Špetlík, provozně obchodní náměstek
Daniel Patera, hlavní stavbyvedoucí, tel. 731601114
2. Osobou oprávněnou k podpisu protokolu o převzetí a předání díla je:
Za objednatele:
Za zhotovitele:

Za objednatele:
Za zhotovitele:

Jaroslav Demčák, starosta města
Ing. Václav Špetlík, provozně obchodní náměstek
Daniel Patera, hlavní stavbyvedoucí, tel. 731601114

3. Zhotovitel je povinen předkládat soupis provedených prací ke kontrole technickému dozoru
stavebníka. Osobu vykonávající technický dozor stavebníka objednatel oznámí nejpozději
při předání a převzetí staveniště.
XI.
Závěrečná ustanovení
1. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského
zákoníku.
2. V případě nepříznivého počasí, kterým se rozumí zimní období či jinak nevhodné období
pro provádění stavebních prací, oznámit a doložit tuto skutečnost objednateli (stačí emailem bez elektronického podpisu formou týdenního měření teplot apod.), a to pouze
formou písemného dodatku k této smlouvě, který podepíší obě smluvní strany. Objednatel
je oprávněn projevit souhlas s přerušením provádění díla a stanovit zhotoviteli termín pro
pokračování prací na díle, přičemž se změní termín předání a převzetí díla o dobu, ve které
trvá nepříznivé počasí. Objednatel není v tomto případě z důvodu nepříznivého počasí
oprávněn po zhotoviteli požadovat smluvní pokutu ani náhradu škody.
3. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré změny a rozdíly projektové
dokumentace pro provedení stavby oproti projektové dokumentaci uvedené v článku II,
odstavci 1. této smlouvy.
4. Rozhodčí řízení se vylučuje.
5. Pro účely interpretace smluvních podmínek je priorita dokumentů následující:
a)
b)

Smlouva o dílo
Zadávací podmínky

6. Důvodem pro odstoupení od této smlouvy ze strany objednatele je rovněž skutečnost, že
objednateli nebude poskytnuta, nebo bude zastaveno čerpání, či bude odňata dotace,
z jejíchž prostředků je financována realizace akce dle této smlouvy nebo nebude zajištěno
spolufinancování. V tomto případě nebudou objednateli ze strany zhotovitele účtovány
jakékoliv sankce.
7. Ustanovení této smlouvy o dílo mají přednost před zadávacími podmínkami.
8. Vztahy neupravené touto smlouvou se řídí platným právním řádem ČR.
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9. Veškeré změny této smlouvy je možné provést pouze formou číslovaných písemných
dodatků.
10. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, tato
je výrazem jejich vážné, svobodné, určité a srozumitelné vůle, není uzavřena v tísni ani za
nápadně nevýhodných podmínek a toto stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
11. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její
elektronický originál. Platnost a účinnost této smlouvy nastává dnem připojení platného
uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících
důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů do této smlouvy, a to
oběma smluvními stranami.
12. Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: tato
smlouva byla schválena Radou města Hejnice usnesením č. 160/2021 ze dne 6.8.2021.
13. Tato smlouva má následující přílohy, které jsou její nedílnou součástí:
-

Příloha č. 1:

Oceněný výkaz výměr Ul. Nádražní

V Hejnicích, dne

Jaroslav
Demčák

V Liberci dne

Digitálně podepsal
Jaroslav Demčák
Datum: 2021.08.12
10:43:10 +02'00'

Ing. Miroslav
Slatinka

………………………………………
objednatel
Jaroslav Demčák,
Starosta města

Digitálně podepsal Ing. Miroslav
Slatinka
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-45274924,
o=EUROVIA CS, a.s., ou=18200124,
cn=Ing. Miroslav Slatinka, sn=Slatinka,
givenName=Miroslav,
serialNumber=P269148
Datum: 2021.08.11 08:14:48 +02'00'

…………..……………………..……
zhotovitel
Ing. Miroslav Slatinka
ředitel závodu Liberec
na základě plné moci
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Soupis objektů s DPH
Stavba: 04/2019 - Oprava krytových vrstev ulice Nádražní k.ú. Hejnice
Varianta: ZŘ - Základní řešení
Odbytová cena:
OC+DPH:
Objekt
000
101

Popis
VRN
Komunikace

1 444 454,00
1 747 789,34
OC
66 000,00
1 378 454,00

DPH
13 860,00
289 475,34

OC+DPH
79 860,00
1 667 929,34

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
04/2019 Oprava krytových vrstev ulice Nádražní k.ú. Hejnice
000 VRN

Stavba:
Rozpočet:

000

66 000,00
Cena

Poř. číslo

Kód položky

Varianta

Název položky

MJ

Množství

1

2

3

4

5

6

Jednotková
9

KUS

7,000

3 000,00

Celkem
10
66 000,00
21 000,00

KPL

1,000

5 000,00

5 000,00

KPL

1,000

15 000,00

15 000,00

KPL

1,000

25 000,00

25 000,00

4

0
02610

2

02730

1

02950

3

03720

Všeobecné konstrukce a práce
ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE
statické zatěžovací zkoušky
v rýze IS po 50m + překopy vozovky
7=7,000 [A]
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami
POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
Zahrnuje požadavky správců pro práci v ochranném pásmu sítí.
1=1,000 [A]
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY
laboratorní zkoušky dle vyhlášky 130/2019 se zatříděním znovuzískané asfaltové směsi
do kvalitativní třídy ZAS-T1 - ZAS-T4.
1=1,000 [A]
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY
položka zahrnuje dopravně inženýrská opatření (DIO) v průběhu celé stavby (dle
schváleného plánu ZOV a vyjádření DI PČR), zahrnuje pronájem dopravního značení tzn. osazení, přesuny a odvoz provizorního dopravního značení. Zahrnuje dočasné
dopravní značení, semafory, dopravní zařízení (např citybloky, provizorní betonová a
ocelová svodidla, světelné výstražné zařízení atd.) oplocení a všechny související
práce po dobu trvání stavby Součástí položky je i údržba a péče o dopravně inženýrská
opatření v průběhu celé stavby. Součástí položky je vyřízení DIR včetně jeho
projednání.
1=1,000 [A]
zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba:
Rozpočet:
Poř.
číslo
1

Kód
položky
2

04/2019 Oprava krytových vrstev ulice Nádražní k.ú. Hejnice
101 Komunikace
MJ

Množství

3

4

5

6

Jednotková
9

M3

85,350

60,00

Celkem
10
20 457,25
5 121,00

T

260,863

50,00

13 043,15

T

45,862

50,00

2 293,10

M

14,000

116,00

158 642,24
1 624,00

M

96,300

128,00

12 326,40

2

014102 A

014102 B

1
113514

3

113524

Cena

Název položky

0
014101

35

1 378 454,00

Varianta

6

4

101

Všeobecné konstrukce a práce
POPLATKY ZA SKLÁDKU
zemina
dle pol.č. 123734: 61,35=61,350 [A]
dle pol.č. 132734: 22,5=22,500 [B]
dle po.č. 131734: 1,5=1,500 [C]
Celkem: A+B+C=85,350 [D]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na
skládce.
POPLATKY ZA SKLÁDKU
dle pol. 113724: 104,345*2,5t/m3=260,863 [A]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na
skládce.
POPLATKY ZA SKLÁDKU
beton, žula
dle pol.č. 113524 (58,3kg/m): 96,3*0,0583=5,614 [A]
dle pol.č. 113534 (65,0kg/m): 10*0,065=0,650 [B]
dle pol.č. 966154 (2300kg/m3): 17,046*2,3=39,206 [C]
dle pol.č. 113514 (28kg/m): 14*0,028=0,392 [D]
Celkem: A+B+C+D=45,862 [E]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na
skládce.
Zemní práce
ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 5KM
poplatek za skládku uveden v pol. č. 01412
140*0,1=14,000 [A]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč.
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce
0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce).
ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM

5

113534

1

113724

7

123734

vybourání stávajících obrub včetně lože; vč. odvozu a uložení na skládku; poplatek za
skládku uveden v položce 014102.B
stáv.sjezdy: 30=30,000 [A]
30% ze stáv.obrub: 221*0,3=66,300 [B]
Celkem: A+B=96,300 [C]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč.
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce
0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce).
ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 5KM
vybourání stávajících obrub včetně lože; vč. odvozu a uložení na skládku; poplatek za
skládku uveden v položce 014102.B
10=10,000 [A]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč.
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce
0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce).
FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM
předpoklad zatřídění ZAS-T3
včetně uložení na skládku; poplatek za skládku uveden v položce 014102.A
0,05*1124=56,200 [A]
0,11*338=37,180 [B]
0,03*365,5=10,965 [C]
a+b+c=104,345 [D]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč.
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce
0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce).
ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 5KM
sanace krajnice: 29,25*0,2=5,850 [A]
obnova nezp.krajnice: 30*0,1=3,000 [B]
sanace výkopů po IS: 0,1*(386+91+48)=52,500 [C]
Celkem: A+B+C=61,350 [D]

M

10,000

153,00

1 530,00

M3

104,345

793,00

82 745,59

M3

61,350

420,00

25 767,00

13

12573

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich
dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz
ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni
znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná
položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy,
nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují
se v položce č.0141**
VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I
ORNICE
včetně dovozu na místo
pro pol.č.18231: 37*0,1=3,700 [A]

M3

3,700

792,00

2 930,40

39

12911

26

131734

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich
dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz
ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy,
nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
položka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku
ČIŠTĚNÍ VOZOVEK OD NÁNOSU
včetně poplatku za skládku a odvozu na skládku
strojní čištění před pokládkou ACO
1084=1 084,000 [A]
Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s
materiálem a uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou
malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny
položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 5KM
nová UV, poplatek za skládku uveden v pol.č. 14101
1,5*1,0*1,0=1,500 [A]

M2

1 084,000

3,00

3 252,00

M3

1,500

428,00

642,00

23

132734

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich
dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz
ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni
znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy,
nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují
se v položce č.0141**
HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 5KM
napojení UV3: 1,5*1,0*8=12,000 [A]
napojení měněných UV: 7*1,5*1,0*1,0=10,500 [B]
Celkem: A+B=22,500 [C]

M3

22,500

490,00

11 025,00

25

17481

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich
dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz
ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni
znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy,
nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují
se v položce č.0141**
ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
obsyp potrubí přípojky UV
napojení UV3: (1,5*1,0*1,0-3,14*0,075*0,075*1,0)*8=11,859 [A]
napojení měněných UV: 7*(1,5*1,0*1,0-3,14*1,0*0,075*0,075)=10,376 [B]
obsyp UV: 7*0,35=2,450 [C]
Celkem: A+B+C=24,685 [D]

M3

24,685

410,00

10 120,85

38

18110

12

18231

14

18241

21

5
56143

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle
zadávací dokumentace
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením,
příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy,
sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a
pod.)
ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I
rýha nad IS
387=387,000 [A]
položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění
určuje projekt.
ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M
37=37,000 [A]
položka zahrnuje:
nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m
rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5
ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM
včetně 2x zálivky
37=37,000 [A]
Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první
pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu
Komunikace
KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO 150MM
SC C8/10
tl. 130mm
sanace parkovacího pole: 36,0+366*0,15=90,900 [A]

M2

387,000

12,00

4 644,00

M2

37,000

30,00

1 110,00

M2

37,000

25,00

925,00

M2

90,900

394,00

851 024,38
35 814,60
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56330

42

56932

15

572213

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v
předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar
a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje úpravu povrchu krytu
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI
ŠD A fr. 0/32
sanace nad rýhou IS a silni.obrub: 386*0,1=38,600 [A]
sanace parkovací stání: 91*0,1=9,100 [B]
Celkem: A+B=47,700 [C]
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry
ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM
ŠD fr. 0/16
25*0,5=12,500 [A]
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2

574A01

obrusná vrstva: 1063=1 063,000 [A]
rýha IS: 338=338,000 [B]
konstrukční zámek: 48=48,000 [C]
parkovací stání: 366=366,000 [D]
Celkem: A+B+C+D=1 815,000 [E]
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8

20

parkovací stání: 366*0,03=10,980 [A]
oprava krytu chodníku: 11,5*0,03=0,345 [B]
Celkem: A+B=11,325 [C]

M3

47,700

1 197,00

57 096,90

M2

12,500

159,00

1 987,50

M2

1 815,000

15,00

27 225,00

M3

11,325

5 868,00

66 455,10

18

17

16

574A44

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v
předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar
a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM

M2

1 084,000

305,00

330 620,00

574C46

planimetrováno ze situace: 1084=1 084,000 [A]
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v
předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar
a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM

M2

338,000

276,00

93 288,00

574C56

planimetrováno ze situace: 338=338,000 [A]
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v
předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar
a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM

M2

426,000

337,00

143 562,00

19

5774CF

rýha po IS: 338=338,000 [A]
konstrukční zámek: 48=48,000 [B]
50% plochy zpev.krajnice oprava lož. vrstvy: 40=40,000 [C]
Celkem: A+B+C=426,000 [D]
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v
předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar
a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACL 16

M3

5,420

5 494,00

29 777,48

M

106,300

73,00

7 759,90

lokální vyrovnávky; 10% z plochy: 1084*0,05*0,1=5,420 [A]
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v
předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar
a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů
(vztahuje se na plochu jednotlivě do 10000m2). Není určena pro souvislou obnovu
asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575***) a pro výspravu výtluků (ta
se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2).
-nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu
11

577A2

VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU MODIFIK
10% plochy oprava trhlin ve stmelené vrstvě: 1063*0,1=106,300 [A]
- vyfrézování drážky šířky do 20mm hloubky do 40mm
- vyčištění
- nátěr
- výplň předepsanou zálivkovou hmotou

31

58261A

KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM

M2

16,000

786,00

12 576,00

M2

53,000

459,00

24 327,00

doplnění u snížených obrub
planimetrováno ze situace: 16=16,000 [A]
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané
lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané
podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
30

587206

PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM
předláždění chodníku u měněných silničních obrub
planimetrováno ze situace: 53=53,000 [A]
- pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze
stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)
- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení,
očištění)
- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a
pro předepsanou výplň spar
- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582

10

24

58920

VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM

M

281,300

73,00

20 534,90

8
87433

napojení asf.vrstev: 28,3=28,300 [A]
středová spára: 153=153,000 [B]
napojení park.stání: 77=77,000 [C]
napojení asf.chodník: 23=23,000 [D]
Celkem: A+B+C+D=281,300 [E]
položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného materiálu
- vyčištění a výplň spar tímto materiálem
Potrubí
POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM

M

15,000

595,00

162 746,00
8 925,00

27

89712

33

89921

napojení UV3: 8=8,000 [A]
napojení měněných UV: 7=7,000 [B]
Celkem: A+B=15,000 [C]
položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky,
spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků,
včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného
technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů,
pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění,
napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce
předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v
kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku
VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ
vč.koše
7=7,000 [A]
položka zahrnuje:
- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku
se zeminou nebo kamenivem,
- předepsané podkladní konstrukce
VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ
výšková úprava do 200mm
poklop kanalizace DN 400
8=8,000 [A]

KUS

7,000

16 419,00

114 933,00

KUS

8,000

2 867,00

22 936,00

KUS

1,000

2 837,00

2 837,00

- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo
snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).
28

89922

VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ
výška úpravy do 200mm
1=1,000 [A]

- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo
snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).
32

89923

VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ
výšková úprava do 200mm
šoupata voda, plyn
5=5,000 [A]

KUS

5,000

2 623,00

13 115,00

M

6,000

850,00

185 584,13
5 100,00

- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo
snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).
41

9
9111A3

Ostatní konstrukce a práce
ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM
vč. uložení pro zpětnou montáž
2*3=6,000 [A]
položka zahrnuje:
- demontáž a odstranění zařízení
- jeho odvoz na předepsané místo

29

915211

VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA

M2

29,375

426,00

12 513,75

917212

V4: 14=14,000 [A]
V2b: 2,875=2,875 [B]
V10d: 9,5=9,500 [C]
V12c: 3=3,000 [D]
Celkem: A+B+C+D=29,375 [E]
položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu
ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM

M

14,000

490,00

6 860,00

917224

140*0,1=14,000 [A]
Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací
dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.
SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM

M

106,000

540,00

57 240,00

917425

106=106,000 [A]
Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací
dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.
CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 200MM

M

10,000

2 178,00

21 780,00

34

36

37

9

919112

10=10,000 [A]
Položka zahrnuje:
dodání a pokládku kamenných obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací
dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.
ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM

M

281,300

73,00

20 534,90

M

6,000

1 830,00

10 980,00

M3

17,046

2 967,00

50 575,48

dle pol.č. 58920: 281,3=281,300 [A]
položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody
40

8

91931

966154

ZPĚTNÁ MONTÁŽ ZÁBRADLÍ
2*3=6,000 [A]
položka zahrnuje:
- osazení demontovaného zařízení a veškeré nutné práce s tím spojené
- event. Nutnou opravu poškozených dílů
- předepsanou povrchovou úpravu
- nezahrnuje demontáž zařízení (vykáže se vpoložce č.9668**)
- nezahrnuje dodávku a montáž nových dílů (vykáže se v položce č.911***)
BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 5KM
vč. odvozu a uložení na skládku; poplatek za skládku uveden v položce 014102
podkladní beton: 0,13*36+0,13*329*0,15=11,096 [A]
stávající UV: 7*0,85=5,950 [B]
Celkem: A+B=17,046 [C]
položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou
malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové
ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

