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ig^ SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a naši. zákona č. 89/2012 Sb., občanského (dále " občansky zákoník")
mezi:

Objednatel:

zastoupeny:

se sídlem:

IC:

v

ČI. I. Smluvní strany

Obec Psáry

Milanem Váchou, starostou obce

Pražská 137, 252 44 Psáry

00241580

Osoba oprávněná k jednáni
ve věcech technických: Renáta Sedláková, 602 754 834

dále jen "objednatel"

Zhotovitel:.

zastoupeny:
samostatně)

se sídlem:

IC:
DIČ:

N+N konstrukce a dopravní stavby Litoměřice s. r. o.

Ing. Davidem Novákem nebo Josefem Vaňouskem, jednateli Qednaji

Nerudova 2215, 412 Ol Litoměřice

44564287
CZ44564287

osoba oprávněná k jednání
ve věcech technických: Ladislav Vébr, ředitel divize mostních staveb, 724 338 434

Ing. Jan Pilney, stavbyvedoucí, 602 470 393

dále jen "zhotovitel"

v

ČI. II. Předmět a účel smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající
v provedení prací a dodávce materiálů dle projektu spol. Firast s. r. o., Stránčická 1084/29,
Praha 140 z 11/2016: "Rekonstrukce mostu úl. K Junčáku, Dolní Jircany (objekt SO 02)"
(dále jen Dílo).

l. Objednatel se zavazuje dílo provedené bez vad a nedodělků převzít a zaplatit sjednanou
cenu, jak je dohodnuto v či. III. této smlouvy.

2. Veškeré podklady, které objednatel předal zhotoviteli k provedení díla, jsou majetkem
objednatele. Zhotovitel předá tyto podklady objednateli zpět bez zbytečného odkladu,
nejpozději do tři dnů, po ukončení této smlouvy.



3. Zhotovitel se zavazuje za podmínek uvedených v této smlouvě řádně a včas provedené
dílo bez vad a nedodělků předat objednateli v termínu uvedeném v či. V. této smlouvy.

4. Při zpracováváni díla je zhotovitel povinen dodržovat právní předpisy, ČSN technické
normy, ujednání této smlouvy a řídit se předanými výchozími podklady objednatele a jeho
pokyny. Zhotovitel je však povinen objednatele upozornit na nevhodnost jeho požadavků
a pokynů nebo vady objednatelem předaných podkladů, jinak odpovídá za škodu tím
způsobenou.

ČI. III. Cena díla

l. Cena díla:

SO 02 činí 2. 176. 997, 39 Kč + DPH 21% tj. 457 169, 45 Kč,
cena celkem 2. 634. 166, 84 K6.
Cenová nabídka zhotovitele, včetně výkazu výměr je přílohou č. l této smlouvy.

2. Dohodnutá cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla dle
této smlouvy. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou.

ČI. IV. Platební podmínky

l. Podkladem pro zaplacení ceny za dílo je faktura za provedené práce vystavená
zhotovitelem a to vždy za kalendami měsíc a dále po předání dokončené stavby
objednateli.

2. Faktury jsou splatné ve lhůtě 21 dní ode dne jejich doručení objednateli.
3. Faktury musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o

dani z přidané hodnoty, ve zněni pozdějších předpisů, zejména označení zhotovitele a
objednatele, sídlo, IC, DIČ, číslo faktury, datum vystavení faktury, den splatnosti,
označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, účel platby - úhrada díla,
fakturovaná částka, razítko a podpis oprávněné osoby. Přílohou bude kopie protokolu
provedených prací a po dokončení protokol potvrzující převzetí díla s podpisem
objednatele.

4. Objednatel je oprávněn doručenou fakturu ve lhůtě splatnosti zhotoviteli vrátit, jestliže
vyúčtovaná cena není v souladu s cenou za provedení předmětu díla sjednanou v této
smlouvě nebo faktura neobsahuje náležitosti dle předchozího odstavce tohoto článku.
Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti.
Nová lhůta splatnosti v délce 21 dnů začne běžet od doručení nové nebo opravené
faktury. Do doby doručeni nové nebo opravené faktury není objednatel v prodlení
s placením ceny za dílo.

5. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání částky z účtu objednatele.

v

ČI. V. Doba a místo plnění

Zhotovitel se zavazuje :

Započít s plněním díla SO 02 : nejpozději 15. 5. 2017, kdy mu zároveň bude předáno

staveniště (den předání bude uveden ve stavebním deníku).
Dokončit dílo S002: 31. 7. 2017

Místo plnění: můstek v úl. K Junčáku, Dolní Jircany

Nedoruéí-li objednatel zhotoviteli výzvu k zahájení plnění do l roku ode dne podpisu této
. smlouvy, pak tato smlouva uplynutím tohoto roku zaniká.



3. O převzetí díla bude sepsán písemný protokol (stavební deník).

ČI. VI. Záruka

l. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá předmětu plnění definovanému v této
smlouvě a příslušným právním předpisům.

2. Zhotovitel odpovídá za vady díla, za odborné zpracování, za správnost a úplnost a za
soulad díla s podmínkami této smlouvy, pokyny a podklady předanými zhotoviteli
objednatelem a právními předpisy.

3. Záruční lhůta díla počíná běžet převzetím díla objednatelem a její délka činí 3 roky.
4. Objednatel je povinen vady díla písemně reklamovat u zhotovitele, a to bez zbytečného

odkladu po té, co se o nich dozvěděl.
5. Právo na odstraněni vady předmětu díla objednatel u zhotovitele uplatní písemnou

formou. Zhotovitel se bez zbytečného odkladu, s objednatelem dohodne na způsobu a
termínu odstranění oprávněně reklamované vady.

6. Zhotovitel odpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím chybných
podkladů a pokynů předaných objednatelem nebo třetími osobami, pokud na jejich
chybnost objednatele neupozornil, ač ji mohl zjistit.

ČI. Vil. Sankce

l. Pro případ prodlení zhotovitele:

a) s předáním díla se sjednává smluvní pokuta ve výši 0, 05% z ceny díla včetně DPH
nejméně však l . 000, - Kč za každý započatý den prodlení,

b) s odstraněním záruční vady dle odst. 5 či. VI. se sjednává smluvní pokuta ve výši
2. 000, - Kč za každý započatý den a neodstraněnou vadu.

2. Pro případ prodlení objednatele s úhradou faktury se sjednávají smluvní úroky z prodlení
ve výši 0, 05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

3. Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu na účet objednatele ve lhůtě uvedené ve
vyúčtování smluvní pokuty.

4. Uhrazením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody, kterou je možno

5.

vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty.

Uhrazením smluvní pokuty nezaniká povinnost odstranit závadný stav.

ČI. Vlil. Ukončení smluvního vztahu

Smluvní strany mohou smlouvu jednostranně ukončit odstoupením ze zákonných
důvodů. Odstoupení musí být písemné, jinak je neplatné.

Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že zhotovitel podstatně nebo
nepodstatně poruší ustanovení této smlouvy.

Za podstatné porušení povinností zhotovitele dle této smlouvy se považují zejména
případy, kdy

a) zhotovitel je v prodlení s řádným předáním díla déle než l O dnů,



b) zhotovitel neoprávněně nebo bezdůvodně přeruší či ukonči prováděni díla před jeho
řádným dokončením a předáním objednateli,

c) zhotovitel při provádění díla postupuje v rozporu s pokyny objednatele.

Zjistí-li objednatel nepodstatné porušení smlouvy, je povinen tuto skutečnost písemné
sdělit zhotoviteli a poskytnout mu k jeho odstranění přiměřenou lhůtu. Nebude-li ve lhůtě
porušení smlouvy odstraněno, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

Odstoupení musí být učiněno v písemné formě a je účinné od okamžiku doručení druhé
smluvní straně.

ČI. IX. Závěrečná ustanovení

Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze po vzájemné dohodě smluvních
stran formou dodatků podepsaných smluvními stranami. Veškeré dodatky k této smlouvě
musí mít písemnou formu, jinak jsou neplatné.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platnosti originálu, z nichž každá
smluvní strana obdrží jedno. Nedílnou součásti této smlouvy je příloha č. l - cenová
nabídka zhotovitele včetně výkazu výměr.

Smluvní strany této smlouvy prohlašují, že si ji před podpisem přečetly a že souhlasí
s jejím obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními
stranami.

V Psárech dne
1 O -05- 2017

V Litoměřicích dne 26.4.2017

Za objednatele Za zhotovitele

Milan Vácha

starosta

Schváleno usnesením ... °tl':?.ÍLI. ^".<lftStíÍy<
Obce Psáry c. ................ ^D. \?>.. '..^?.Q..

zedne... H.l-.. to. !.?-

David Novák

jednatel

.ssee^k. baraaaii <awttu

J+W- t. C'ť-;c|'r"J^Cl ft L'ř'íl''<^, 'N! í^K U
STAV't-, 1 UTOMERia. S.R.O.

(F
Nerudova 2"'f 5
.1] 20) Lilomérice
DIC:CZ4<56-1?S7



CAspe
Firma: FIRAST s. r. o.

Soupis objektů s DPH

Stavba: 35890 - Most Junčak
Varianta: IV -

Odbytová cena:
OC+DPH:

2 176 997, 39
2 634 166, 84

SSSSÍ,

SO 001
SO 201
SO 901

lasra

Všeobecné položky
Most

Přeložky sítí

L<8

211 360, 80
1 945 636, 59

20 000. 00

IgliG^^^^^^^^EBiiIsB^^I
44385.771

408583. 681
4200, 001

255 746. 57
2 354 220. 27

24 200, 00



fiiAspe
Firma: FIRASTs. r. o.

Stavba:
Rozpočet:

Příloha k formuláři pro oceněni nabídky
3S890 Most Junéak

SO 001 Všeobecné položky

SO 001 211 360,80

FKód položk7^[ Varianta Názeu položky 'Jednotková

^r 3

1

o

02720

r) 02730

16| 02841

41 0291 C

171 02911

t^ 0294C

61 02941;

'71 0294:

81 0294'

/šeobecné konstrukce a práce
'OMOČ PRÁCE ZAJÍST NEBO ZŘIZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY
Jhrnná částka musí obsahovat veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci
áopravy (i pěší) na staveništi a nezbytné značeni a opatření vyplývající z
požadavků BOZP na staveništi vč. provizorních lávek a nájezdů, apod.
Frasy pro pěší v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb., o
3becných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
:>o dobu realizace stavby zajištěn přístup k objektům pro požární techniku, policie,
íáchranné služby. Pevná cena^

zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařizení zhotovitele
'OMOČ PRÁCE ZAJÍST NEBO ZfilZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
i-ajisicili lll2. cllyl&^yul sílí učí id 11 icaiiz.ai-c &iavuy uic |Juz.auav^u s).

/ytyčení všech podzemních sítí s protokolárním zápisem příslušných správců.
=lresnou polohu podzemních vedení ověřit ručně kopanými sondami. Podzemní
l..--..--l --1^1-.-^; 1--1--1.. -l-l-*-:-!-^. .--I--.: ..;-<_^ ..-^-.1-- .._-I^_' . --l-,,,<d \f^k

'ahrnuje objednatelem povolené náklady na^požadovaná zařízení zhotovitele-tlaková
PRŮZKUMNÉ PRÁCE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA POVRCHU
Slwdování kvality vody po dobu stavby a znečištění prostředí

Eahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENI
Naměřeni skutečného provedení díla ke kolaudaci stavby.
3x tištěné pare + 1x CD
Pevná cena.

ťahmuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ
Kontrolní měření a vytyčování v průběhu stavby

zahrnuje veškeré náklady spojené s ob|ednatelem požadovanými pracemi
OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE

liavarijni a povodňový plán -(tiskem 2x +1x CD)
Pevná cena.

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVANÍ MOSTNÍHO LISTU
MOSTNÍ LIST (5x tiskem + 1x CD)
Pevná cena.

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVANÍ RDS

Realizační dokumentace stavby (tiskem 4x + 1x CD), Obsah dle směrnice pro

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEC PROVEDENI V DIGIT FORMĚ

KPL 1, 000 8 040.90
211 360,80

8 040. 90

KPL 1, 000 11 487, 00 11 487, 00

KČ 1, 000 5 743, 50 5 743. 50

SOUBOR 1, 000 9189, 60 9 189, 60

HM 1, 000 9189, 60 9 189,60

KČ. 1, 000 4 594, 80 4 594.80

SOUBOR 1, 000 8 040. 90 8 040. 90

KČ 1, 000 91 896, 00 91 896. 00

K& 1, 000 22 974, 00 22 974, 00



<.

91 02945|

10| 02953

029601

11 02990

uilieiiiauc a^ulculcnu |jiuycuciii siavuy. vy M esy a suuui&cjiui |jisciiiiiusii

zhotovené stavby potřebné pro evidenci mostu. Výkresy odchylek a
íměn stavby oproti DSP, PDPS. Ověřené podpisem odpovědného zástupce
íhotovítele a správce stavby - tiskem ve 4 vyhotoveních a 1 x na CD, Zadavatel
3oskytne projektovou dokumentaci ve stupni DSP+PDPS v otevřeném formátu *. dwg.

'ahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
3STAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN

^iiwi pi u iiiajcwuuc uypuiauaiii uiasiiii^yui uz. iaiiu,

stvrzený katastrálním úřadem.
12 x tiskem

)oložka zahrnuje:
přípravu podkladů, podání žádosti na katastrální úřad
polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu
výpočetni a grafické kancelářské práce
úřední ověření výsledného elaborátu
schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem

OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA

loložka zahrnuje :
úkony dle ČSN 73 6221
provedení hlavní mostní prohlídky oprávněnou fyzickou nebo právnickou osobou
vyhotoveni záznamu (protokolu), který jednoznačně definuje stav mostu

OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR

.shrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovaným dozorem
)STATNI POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE
Náklady na zřízení informačních tabulí s údaji o stavbě s textem dle vzoru
ibjednatefe. Po ukončení stavby odstranění. Pevná cena.

dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s
bsahem předepsaným zadavatelem
veškeré nosné a upevňovací konstrukce
základové konstrukce včetně nutných zemních prací
demontáž a odvoz po skončení platnosti

Jnn n.. ía. ; .... i "i n oni. . >-., -'-. - ^^1: 1-SI--- -1-i^^^i.

-i<5- 1, 000 10338, 30 10338. 30

KUS 1, 000 9189. 60 9 189.60

KČ 1, 000 13784.40 13784. 40

'KC- 2. 000 3446. 10 6 892. 20



^pe
Firma: FIRASTs. r. o.

Příloha k formuláři pro oceněni nabídky
35890 Mostjunéak

SO 201 Most
SO 201 1 945 636, 59

;i9tL

68 133,34
0, 00

POPLATKY ZA SKLÁDKU

2-!0, 2=210, 2000 [A]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky souťisejici s uloženim odpadu na
POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) 13,300 402,00

íivičnépodMgdn! vrstvy 13. 3-13, 3000 [A]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky souvisejici s uloženim odpadu na

Zemní práce 109 639, 44
ODSTRAŇ PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 4245, 12

plocha p/teďa za mostem (10'~4+6,5'4}'0,2
=13, 2000 [A;
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami v6.
ODSTRAŇ PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 12KM

plochy komunikace
(6. 5''^10"4}''0,2=13,2000 W
Položka zahrnuje veškerou maniculaci s vvbouranoLi sutí a s vvbouranvmi hmotami vó.

FRÉZOVANÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH

mosf
2, 5"6, 5-!6,2SOO[B}
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vytiouranoLj sutí a s vybouranými hmotami ró
ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN 72,000

předpoklad Shodin 2S<3n! 8i-25^200. 0000 [A]
Položka čerpáni vody na povrchu zahrnuje i potrubi, pohotovost záložní Ďerpaci

115271 PŘEV VOD NA POVRCHU FOTR DN DO 1000MM NEBO ŽLAB R.O. DO 3, 6M
bet. trubka DN 1000
1 etapy proróďénf 20=20,0000 W
Položka převedení vody na povrchu zahmule zfizení, udržování a odstranění

JZE 12373J ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. l 287,20 2 843,28

12473|

odkop pod komunikaci W'4'0, 15-6.0000 [BJ
odkop pod komunikací 6, 5*4*0, f 5=3, 9000 fí
Celkem: B+^9, 9000 !J]
položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, pFemisténi, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedeni vykopávhy nezapažené i zapažené
- ošetřeni výkopišté po celou dobu práce v ném VĎ. klimatických opatření
- ztíženi vykopávek v blízkosti podzemního vedeni, konstrukcí a objektů vč. }ejich
dočasného zajištění
- ztíženi pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za fepivost
-těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní ůerpací soupravy (viz
ustanovení k pól. 1151, 2)

- potřebné sníženi hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojováni Jednotíivých balvanů
- vytahováni a nošeni výkopku

- svahováni a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pián i
znehodnocené klimatickými vlivy
- ruĎní vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepřeni a rozepřeni vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištěni dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů v?. svahováni
- zřízeni stupfiů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zfizena samostatná
položka

- udržováni vvkoEiiĚtĚ a jeho ochrana proti vodě
VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ.

výkop pro betonové potrubí DN 100 20*1, 3*0, 7-18,2000 [A]
položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeloženi, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetřeni výkopišté po celou dobu práce v něm \/í. klimatických opatření
- ztíženi vykopávek v blizkosti podzemního vedení, konstrukci a objektů \<é. jejich
ctoůasného zajištění

- ztíženi pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost

- těženi po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- ůerpáni vody vč. čerpacích Jímek, potrubí a pohotovostní čerpaci soupravy (viz
ustanovení k pól. 1151, 2}

- potřebné sníženi hladiny podzemní vody
- těženi a rozpojování Jednotlivých balvanů
- vytahováni a nošení výkop ku
- svahováni a přesvah. svahů do toneťného tuaru, výměna hornin v padloži a v pláni
znehodnocené klimatickými vlivy
- mčni vykopávhy, odstraněni kořenů a na padá ve k
- pažení, vzepřeni a rozepřeni vč. pfepažovánl (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a oůiiténi dna, základové spár^, stěn a svahů
-zhutnění podloží, případné i svahů vč svahování
- zřízeni stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná
položka
- udržováni vykopišté a jeho ochrana proti vodě
HLOUBENI JAM ZAPAŽ l NEPAZ TR.

^itopzaopérou2, 2*3A*fO+2, 2*3, 3*6, 5=>9, ?'900W



l položka zahrnuje:
l-vodorovná a svislá doprava, pfemisténi, přeloženi, manipulace s vy kopkem

- kompletní provedení vykopá vky nezapažené i za paže ne
l. ošetřeni výkopišté po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
l- ztíženi vykopávek v blízkosti podzemního vedeni, konstrukci a objektů v6 jejjch
l dočasného zajištěni
l- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těženi po vrstvách, pásech a po Jiných nutných částech (figurách)
- čerpáni vody VĎ. čerpacich jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz
ustanoveni kpol. 1151,2)
- potřebné sníženi hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojováni jednotlivých balvanů
- vytahováni a noSeni výkop ku
- svahováni a presvah svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni
znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstraněni kořenů a napadávek
- pažení, vzepřeni a rozepřeni vč přepažováni (vyjma ětétových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, sten a svahů
- odvedení nebo obvedeni vody v okoli WkOGÍšté a ve vítoD išti
ÚPRAVA PLANE SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ.

pod komunikaci 10'1-<-6, 5Í1=16, 5000 [A!
poloílo zahrnuje úpravu plané včetně vyrovnáni výškových rozdítů. Míru zhutněni
Základy
TRATLVQDY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 100MM

za operou 11+8^9.0000W
Položka ptati pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:
- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané tfidě téžitelnosti, výplň, zásyp trativadu včetně
dopravy, uloženi přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a
zásyp
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu
- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu
- obsyp trativodu předepsaným materiálem, připadne vložení separačni nebo drenážní
vložky
DRENÁŽNÍ VRSWY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) 0, 534 l 68922. 00 l 36804.

pocfé/rimsy 49*0. 6*0, 08+8, 3*0, 6*0, 06=0, 53-<0 W
Položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a
vnitro sta ven ištn i dopravy
DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEX" 51, 70 l 5544. 83

6, 5*10+6, 5*6, 5=107, 2500 W
Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geotextilie (véetné nutných přesahů) pro drenážni vrstvu, včetně
mimostaveništní a v nitro staven ištn i dopravy
PILOTť ZE ŽELEZOBETONU C30/37 790. 70 l 20970. 1;

5, 8'3, M*0, 225*0, 225*6=5, 53Ť9PIJ
položka zahrnuje:

l-dodáni čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, Jeho uloženi do
l požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a
Izpůsobu hutněni, ošetřeni a ochranu betonu

l- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti
l a vlastností

l- užiti potřebných přísad a technologii výroby betonu
l- zřízeni pracovních a dilatačních spár. včetně potřebných úprav, výplně, vložek,
opracováni, oíiáténí a ošetření

- bednéni požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality
povrchu betonu, včetně odbed no vacích a odskmžovacich prostředků
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednéni, uloženi čerstvého
betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a
bezpečnostnich opatřeni a základů těchto konstrukcí a lešení
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel
- zřízeni všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a
pod , ve. ztíženi práce a úprav kolem nich
- úpravy pro osazeni výztuže, doplňkových konstrukcí a vybaveni
- úpravy povrchu pro položeni požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně
vyspraveni

- upevněni kotevních prvků a doplňkových konstrukcí
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bedněnl
- vyplň, těsněni a tmeleni spár a spojů

:_PILOT Z OCELI 10505, B500B

1, 2^1, 2000 [A^
položka zahrnuje'

veškerÝ materiál, výrobky a polotovary, včetně mi m oslavě ni štn i a \/nitrostaveniátni
dopravy

dodáni betonářské výztuže v požadované kvalitě, střiháni, řezání, ohýbáni a
ipojování do všech požadovaných tvarů (vč armakošů) a uloženi s požadovaným
zajištěním polohy a kryti výztuže betonem

veškeré svary nebo jiné spoje výztuže
pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevněni výztuže
zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže
úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukci
ochranu výztuže do doby Jejího zabetonování
úpravy výztuže pro zřízen; kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukci
veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu
vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany tonstrukce proti vlivům bludných

)roLidů, vyvedeni do měřících skříni nebo míst pro méFeni bludnxch proudů (vlastní
TOVI :NY NASAZENÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNÉ(PLOCHA)

37=37, 0000 [/\;



103| _23717A |

101| _264127L

761 _271521

16| _3333261

17| 333365

3

19| 31717

20| 317325

- zřízení steny

- opotřebeni štétovnic, případné jejich ošetřováni, řezání, nastavováni a dali! úpravy
- kleštiny, provázky a další pomocné a doplňkové konstrukce
- nastražení a zaberanění Stětovnic do jakékotiv třídy horniny
- veškerou dopravu, nájem, provoz a přemístění beranicích zařizeni a dalšich
mechanismů

- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci beranídch zařízeni a dalších
mechanismů

- beranici plošiny vů. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.
- pFi provádění z lodi náklady na prám nebo lodi
- těsnění stěny. Je-l i nutné
- kotveni stěny, je-li nutné nebo vzepřeni, případné rozepření
- vodící piloty nebo slabil iza6n i hrázky
- zfiotovení koutových itétovnic

- dilenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojováni,
- dodáni spojovacího materiálu,
- zřízení montážních a dilatačních spojů, spár, včetně potřebných úprav, vložek.
opracováni, oĎiitěni a ošetřeni,
-jakákoliv doprava a manipulace dílců a montážnich sestav, včetně dopravy
konstrukce z výrobny na stavbu,
- montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže,
-WDlň. těsnění a tmeleni soara SDoiů.

ODSTRANĚNÍ ŠTĚTOVÝCH STEN 2 KOVOVÝCH DÍLCŮ V PLOSE

39=39,0000 [ft]
položka zahrnuje odstraněni stěn včetně odvozu a uloženi na skládku
VRPť PRO PILOPť TŘ. l D DO 500MM

6*6=36. 0000 W
položka zahrnuje:
- zřízeni vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uloženi na skládku, vrtaci
práce zapaž. i nepaž. vrtu
- čerpání vody z vrtu, vyóištěni vrtu
- zabezpečeni vrtacích práci
- dopravu, nájem, provoz a pfemisténi, montáž a demontáž vrtacích zařízeni a dalších
mechanismů

- lešení a podpěrné kons^ukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízeni a dalSich
mechanismů

- vrtací plošiny vč. zemních práci, zpevnění, odvodnění a pod.
- v případě zapaženi dočasnými pažnicemi jejich opotřebeni
- v při pádě zapaženi suspenzí veškeré hospodaření s ni
POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO

poiStái'pO dOpěrvdO, 5^13, 9)'rO, r2=4, B800W

položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mímostaveniĚtní a
vnitrostaveniitni dopravu a jeho uloženi
MOSTNÍ OPERY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C40/50 (B50)

(10, 5+13, S)'0, 6"2, 94=43, 0416!ft]
- dodáni čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uloženi do
požadovaného tvaru při Jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a
způsobu hutněni, ošetřeni a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazu vzdorné ho betonu a betonu požadované trvanlivosti
a vlastnosti,

- užití potfebných přísad a technologii výroby betonu,
- zřízení pracovnich a dilatačních spár, včetně potFetiných úprav, výplně, vložek,
opracováni, očištěni a ošetřeni,
- bednéni požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality
povrchu betonu, yéetné oďbed novacích a odskružovacich prostředků,
- podpěrné konstr (skruže) a leSeni všech druhů pro bednění, uloženi ierstvého
betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a
bezpeinostních opatřeni a základů těchto Konstrukci a lešeni,
- vytvořeni kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech poĚadovaných otvorů, kapes, výktenků, prostupů, dutin, drážek a
pod., ve ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení vyztyže, doplňkových konstrukci a vybavení,
VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPER A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B

120"43/1000=5, 1600 [A]
Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveniitní a
vnitrostaveniĚtní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, připadne s
uložením

- dodáni betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezáni, ohýbáni a
spojováni do viech požadovaných tvarů (v?. armakošů) a uloženi s požadovaným
zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazeni a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže.
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukci,
- ochranu výztuže do doby jejiho zabetonováni,
- úpravy výztuže pro zřízeni železobetonových kloubů, kotevnich pn/ků, závěsných ok
a doplňkových konstrukci,
- veškerá opatření pro zaiištén; soudržnosti výztuže a_beto. nu,
Svislé konstrukce
KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY

Kotvenlflms ^6+12^6-168,0000 ;A}
Položka zahrnuje dodávku (výrobu) kotevního prvku předepsaného tvaru a jeho
ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)

0, 85'0,3f(6+W)*0, 35'0,35f(6+'!0)^6, 0400[A]
položka zahrnuje:

- dodání ůerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do
požadovaného tvaru pň jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a
způsobu hutněni, ošetřeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti
a vlastně stí,

- užiti potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízeni pracovních a dilatačních spár, vůetně potřebných úprav, výplně, vložek.
opracování, očiĚtění a ošetřeni,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konsú'. (skruže) a lešení viech druhů pro bednéni, uloženi čerstvého

betonu, výztuže a doplňkových konstr., ví. požadovaných otvorů, ochranných a
bezpeůnostnich opatření a základů těchto konstmkci a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálítků, a sedel
- zřízeni všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a
pod., vč. ztíženi práce a úprav kolem nich,

- úpravy pro osazen^vÝztuže, doDlňkowch konstrukcí a vybavena

M2 39,000 1 148, 70 44 799,30

M 36, 000 3 101, 50 111 654, 00

M3 4,880 861,50 4204, 12

M3 43,042 9 764,00 420 262,09

T 5, 160 21 825,30 112618,55

121 073,42
KG 168,000 109. 10 18328,50

M3 6, 040 14 358. 80 36727, 15



211 3173651 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B

6, 04"110/1000-0, 6644[A]__
položka zahrnuje:

- dodáni betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříháni, řezání, ohýbáni a
spojování do všech požadovaných tvarů (vť armakošů) a uložení s požadovaným
zajištěním polohy a kryti výztuže betonem,
- veškeré svary nebo Jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejiho zabetonováni,
- úpravy výztuže pro zřízeni železobetonových kfoubů, kotevnich pnfků, závěsných ok
a doplňkových konstrukci,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuze, které je souéásti ochrany konstrukce proti vlivům bludných
proudů, vyvedeni do měřicích skříni nebo míst pro méfeni bludných oroudů (vlastni

0,664 l 24 122~75~

25[
;

42132ť

26| 42136Í

92| 451314

93) 45860

91

90 i 4S7385

Vodorovné konstrukce

MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C35/45

2, 3^7, 2*0, 3^4, 9680 ffíj
- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, Jeho uloženi do
Dožadovaného tvaru pň jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a
způsobu hutněni, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požacfované trvanlivosti
a vlastnosti,

užití potřebných přisaď a technologii výroby betonu,
zřízení pracovních a dílatačnich spár, včetně potřebných úprav, výplně, složek,

3pracováni, oňšténí a ošetřeni,
bednéní požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality

aovrchu betonu, včetně odbedňovacich a odskružovacích prostředků,
podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bedněni, uložení ůerstvého

aetonu, výztuže a doplňkových konstr, v?. požadovaných otvorti, ochranných a
aezpeénostnich opatřeni a základů těchto konstrukci a lešení,

vytvoření kotevnich čel, kapes, nálitků, a sedel,

zřízeni všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a
sod , vč. ztížení práce a úprav kotem nich,
úpravy pro osazeni výztuze, doplňhovvch konstrukcí a vybavení,

/ÝZTUZ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505. B500B

5*0, -f 50=0, 7500 W
"'oložka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveniitní a
/nitro sta ven iétn i dopravy (rovněž přesuny), včetně naloženi a složeni, případně s
j tažen i m

dodáni betonářské výztuže v požadované kvalitě, střiháni, řezání, ohýbáni a
spojováni do vSech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným
íajišténím polohy a krytí výztuže betonem,
veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
pomocné konstrukce a práce pro osazeni a upevnění výztuže,
zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
úpravy výztuže pro osazeni doplňkových konstrukcí,
ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
úpravy výztuže pro zřízení žetezobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok

a doplňkových konstrukcí,

veškerá opatření pro zajištén; soudržnosti výztuže a betony,
^ODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSWY Z PROSTÉHO BETONU C25/30

'1^1)v12, 2f0. 25-3, 3550!A;
dodání éerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, Jeho uložení do

ložadovanéfio tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a
'působu hutnéni, ošetření a ochranu betonu,
zhotovení nepropustného, m rázu vzdorné ho betonu a betonu požadované troanlivosti

3 vlastnosti.

užiti potřebných přísad a technologii výroby betonu,
zřízeni pracovních a dilatačnich spár, véetné potřebných úprav, výplně, vložek,

ipracováni, očištěni a ošetřeni,
bednéni požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality

povrchu betonu, véetné odbedňovacích a odskružovacich prostředků,
podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednéni, uložení čerstvého

)etonu, výztuže a doplňkových konstr, v?. požadovaných otvoru, ochranných a
iezpečno síních opatřeni a základů těchto konstrukcí a feéeni,
vytvořeni kotevních čel, kapes, nálitků. a sedel,
zřízeni všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a

)od., v6. ztížení práce a úprav kolem nich,
uprayv pro osazeni výztuže, doplňkových konstrykcí a vybavení,

/YPLNZA OPERAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU

?, 2*3, 3'8+2,2*3, 3*6, 5-f05, 2700W
>oložl<a zahrnuje:
dodávku mezerovitého betonu předepsané kvality a zásyp se zhytnénim vůetně
3LAŽ8YZ LOMOVÉHO KAMENE NA MC

f, n2, 2*0,25-3,3550W
róložka zahrnuje:

nutné zemní práce (svahováni, úpravu pláně a pod)
zři zen i spojovaci vrstvy
zfizení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky
dodávku a položeni dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru
spárováni, těsnění, tmeleni a vyplnění spár MC připadne s vyklí nováním
úprava povrchu pro odvedeni srážkové vody
nezahnnujejMdklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami S D 45

STUPNĚ A PRAHY VOD KORYT ZE ŽELBET 30 C30/37 (B37) VCET VÝZT

'. 1, 2*0. -)*0, 4-0, 3S40W^

M3 4, 968 10568,00
251 665,39
52501, 32

T 0, 750 24 122,70 1S 092. 03

l

M3 3. 355 3446, 10 11 561. 67

M3 105,270 1 321, 00 139061. 67

M3 3. 355 8615. 30 28904. 33

M3 0, 384 4 020, 50 1 543. 87



položka zahrnuje:

- nutné zemni práce (hloubeni rýh apod.)
- dodáni éerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uloženi do
požadovaného tvaru pn jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti
a vlastnosti,

- užití potřebných přísad a technologii výroby betonu,
- zřízení pracovnich a dilatainích spár, vůetně potřebných úprav, výplně, vložek,
opracováni, očištěni a ošetřeni,
- bednéní požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality
povrchu betonu, včetně odbedňovacich a odskružovadch prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a leSen; viech druhů pro bedněni, uložení čerstvého
betonu, výztuže a doplňkových konstr. vč. požadovaných otyorů, ochranných a
bezpečnostních opatření a základů těchto konstmkci a lešení,
- vytvořeni kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zfizení všech požadovaných otvoru, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a
pod,, vč ztíženi práce a úprav kolem nich,
;- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukci a vybavení,
l- úpravy povrchu pro položeni požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně
l vyspraven l,
l- konstrukce betonových Kloubů, upevnění kotevnich prvků a doplňkových konstrukcí,
l- nátěry zabraňujici soudržnost betonu a bedněni,
l-výplň, těsnění a tmeleni spára spojů,
l-opatření povrchů betonu izolaci proti zemni vlhkosti v částech, kde přijdou do styku
se zeminou nebo kamenivem.

- připadne zřízení spojovací vrstvy u základů,
. - úpravy pro osazení zařízeni ochrany konstrukce proti vlivu blydnvch prouclů
Komunikace 67426, 87
/OZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTÉRKODRTI TL DO 150MM 111,40 1 838, 10

komunikace (6, 5*'!0)'1-!6, 5000 [B;
dodáni kameniva předepsané kvality a zrnitosti
rozprostřeni a zhutnéní vrstvy v předepsané tloušťce
zřízení vrstvy bez rozlišeni sirky, pokiádáni vrstvy po etapách
nezahrnuje postňky, nátěre
:PEVNÉNÍ KRAJNIC ZE STÉRKODRTI TL. DO 100MM_ 1 982, 60

ró+Ť3, 5+9+8, 5J*D, 5=23, OOOOW
dodáni kameniva předepsané kvality a zrnitosti
rozprostření a zhutnSni vrstvy v předepsané tloušťce
zřízeni vrstvy bez rozlišeni áifkv. poltládání vrstvy po elapácji

5722131 iPOJOVACi POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2

plocha pfed tnosíem (e, 5+10)*4=66,0000 [A]
plocha namosíě 7. 2'2, 2=15, 8400 fBJCetkem: A+B-81. 8400 [C]
- dodáni všech předepsaných materiálů pro postřiky v pFedepsaném množstvi
- provedení dle předepsaného technologického pFedpisu
- zřízeni vrstvy bez rozlišení šířky, pokládáni vrstvy po etapách
- úpravu napojeni, ukonéenL
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNE VRSTVY AGO 11 TL. 40MM 24445, 61

před mostem (6, 5+10)1'4=66,0000 [AJ
most 7, 2"2, 2=15. 8400 [BK:elkem:A*B=81. 8400 fd
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uloženi smĚsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutněni vrstvy v
předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení sirky, pokládáni vrstvy po etapách, vcetnĚ pracovních spár
a spojů
- úpravu napojení, ukonéeni podél obrubníků, dilataůnich zafizeni. odvodnovacich

771 574F661 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSWY MODIFIK ACP 16+, 16STL. 70MIV! 436, 50 28 809, 00

(6, 5+10)'4=66, 0000 [A]
- dodání směsi v požadované kvalitě
- oéiStění podkladu
- uloženi směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnéni vrstvy v
předepsané tloušťce
- zFizení vrstvy bez rozlišeni sirky, pokládáni vrstvy po etapách, véetné pracovních spár
a spojů

- úpravu napojení, ukončeni podél obrubniků. dilatačnich zařízeni, odvod novacích
781 575C03T LITÝ ASFALT MÁ IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11

7, 2"2, 2=15, 8400 ÍAÍ
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištěni podkladu
- uloženi směsi dle předepsaného technologid<ého předpisu, zhutněni vrstvy v
pFedepsanÉ tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišeni sirky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracoyních spár
a spojů
- úpravu napojeni, ukonůení podél obrubniků. diiatačních zařízeni, odvodňovacích
VÝPLŇ SPÁR ASFALTEM

zálivka napojen! nové a stávající konstrukce, 3, 5*3, 5=7, 0000 [A]
položka zahrnuje:
-dodávku předepsaného materiálu
- vyčiiténi a vyplň spár tímto materiálem
VÝPLŇ SPÁR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM 1 470, 40

spáří/ u římsy 6+10^16.0000 ÍAÍ
položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného materiálu
- vvíiětěni^a vyplň spár timto materiálem
Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů
Přidružená stavební výroba

0,00
19269,57

ZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ PROT! ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI 5 645, 08

3, 3*f8, 4+Í, ^+Ť, 4+e, 5+^, 4+l, 7J-75, 5700Pl7
položka zahrnuje:
- dodáni předepsaného izoiačniho materiálu
- oĎiitění a ošetřeni podkladu. zadávací dokumentace může zahrnout i případné
vyspraveni
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet soustavy nebo systému
podle pňslušného technolog, předpisu
-zň'zeni izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spára spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obmbníků,
dilatačních zařízeni, odvodněni, otvorů, neizolovaných mist a pod,

-zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud
dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak



48| 7114221

791 7114331

IZOLACE MOSTOVEK POD VOZOVKOU ASFALTOVÝM] PASY

7, 2'2, 2"!, 15^18. 2160 [ft]
položka zahrnuje:
- dodáni předepsaného izolačního materiálu

- očištění a oSetFeni podkladu, zadávaci dokumentace může zahrnout i připadne
vyspraveni

- zfizení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet soustavy nebo systému
podle pfislušného technolog předpisu
- zřízeni izolace i Jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, ronů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubniků,
dilatačních zařízeni, odvodnění, otvorů, neizotovaných mist a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodněni nejnižších míst, pokud
dokumentace pro zadáni stavby nesla nov i Jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
IZOLACE MOSTOVEK LIFťM ASFALTEM POD ŘÍMSOU 425,00 l 4 760,00

0. 7'(6+10)-11, 2000 [A;
položka zahrnuje:
- dodáni předepsaného izolainiho materiálu
- očištěni a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné
vyspraveni

- zřízeni izolace jako kompletniho povlaku, připadne komplet, soustavy nebo systému
podle pňslušného technolog, předpisu
- zrizení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, vóetné pracovnich spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatainích i pracovních spojů, kotev, obrubníků,
dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištěni odvodněni povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud
dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU

7, 2'2, 2-t 5, 8400 [/\J
položka zahrnuje:
- dodáni předepsaného ochranného materiálu

- zřízení ochrany izolace
NÁTĚRY BETON KONSTR T/P S4 (OS-C) 358,41

1, 95(6*10)+Í8, 4+B, 6+1, 5)2, 94^7. 2''1, 1=1, 9500ÍA]
^položka zahrnuje komptetni povlaky (i různobarevné), vietné úpravy podkladu
Potrubí

POTRUBÍ 2 TRUB ŽELEZOBETONOVÝCH DN DO 1000MM

20=20, 0000 [A]
položky pro zhotoveni potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (vietné technologického předpisu)
- dodáni veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky,
spojovací a těsnicí materiál a pod. ), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků,
véetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištěni a ošetření podkladu a podpěr
- zřízeni plné funkčniho potmbi, kompletní soustavy, podle příslušného technolog i ckéh o
předpisu
- zřízeni potrubí i Jednotlivých částí po etapách, vóetné pracovních spár a spojů,
pracovního zaslepeni konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústěni.
napojeni, vyvedení a upevnění odpad. vyústi

521 S76271 CHRÁNIČKV Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM 143. 60 | 4308, 00

3^0=30, 0000 [A]
položky pro zhotoveni potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje.

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodáni veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky,
spojovaci a těsnící materiál a pod ), podpérných, závěsných a upevňovacích prvků,
vůetné potřebných úprav

- úprava a pnprava podkladu a podpěr, oĎišténi a ošetřeni podkladu a podpěr
- zřízení plné funkčního potrubí, kompletni soustavy, podle prisluĚného technologického
předpisu
- zfizení potrubí i jednotlivých části po etapách, včetně pracovních spár a spojů,
pracovního zaslepeni konců a pod

- úprava prostupů, průchodů Šachtami a komorami, okolí podpér a vyusténi, zaústění,
84| 876331 CHRANICKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN D0150MM 166, 60 | 499S. OO

3^10-30.0000 [A]
položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sldon
zahrnuje:
- výrobni dokumentaci (vietné technologického předpisu)
- dodán; veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky,
spojovací a lesnici materiál a pod. ), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků,
účetné potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, oiištěni a ošetření podkladu a podpěr
- zřízeni plné funkčního potmbí, kompletní soustavy, poďe příslušného technologického
předpisu
- zřízeni potrubi i jednotlivých Sástí po etapách, včetně pracovních spár a spojů,
pracovniho zaslepeni konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústěni.
Ostatní konstrukce a příče 372 643. 83
ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM

8, 5*8=16. 5000 [A]
1 o lůžka zahrnuje'

- demontáž a odstraněni zanzeni

^Jeho odvoz na předepsané misto
ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ

8, 5+10^18, 5000 ÍA]
položka zahrnuje:

dodání zábradlí v Dělně předepsané povrchové úpravy
kotvení sloupků, t. j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací
dokumentace nestanoví jinak

D M0? 1 378. 4C

2-2, 0000 IAJ_

4-4. 0000[A]



- 961 914814

94| 916114

531 917224

87| 917424

591 919112

60|

64| 96716E

) složka zahrnuje:

dodávku a montáž značek \i požadovaném provedeni
u doĎasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu tnáni funkce,

láhradu zničených nebo ztracených kusů. nutnou opravu poškozených části
STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ 24 OCEL DODÁVKA, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ

3=8. 0000^7
ioložka zahrnuje:
dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

odstranění, demontáž a odklizeni materiálu s odvozem na předepsané místo
DOPRAV SVĚTLO VÝSTRA2 SAMOSTATNÉ - DOD, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ

?=2, 0000 W
mložka zahrnuje:
dodáni zařízení v pFedepsaném provedení včetně jejich osazeni
údržbu po celou dobu trváni funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů,

lulnou opravu poškozených částí
napájeni z baterie včetně záložní baterie

31LNIÓNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM

sůroůa v místě napojen! nové komunikace
?+2+?, 5+J,5+2+2-H,0000 fA;
doložka zahrnuje:

dodáni a pokládku betonových obmbníků o rozměrech předepsaných zadávací
jokumentaci
CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ SÍR 150MM.

9+5. 5=f3, 5000W
''složka zahrnuje:
jodání a pokládku kamenných obrubniků o rozměrech předepsaných zadávaci
jokumentaci

ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM

5+4=10,0000 [A]
soložka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby m<S)
3ROBNÉ DOPLŇK KON5TR BETON MONOLIT

.stisk letopočtu 1=1.0000[A]
dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do

sožadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a
ípůsobu hutněni, ošetření a ochranu betonu,
zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti

a vlastnosti,

užití potřebných přísad a technologii výroby betonu,
- zřízeni pracovnich a dilatačních spár, včetně potřebných úprav, výplně, vložek,
opracováni, očištění a oáetreni,
- bednéní požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacich prostředků,
- podpémé konstr. (skruže) a leSeni vSech druhů pro bednéni, uloženi čerstvého
betonu, výztuže a doplňkových konstr., ve. požadovaných otvorů, ochranných a
bezpečnostnich opatření a základů těchto konstrukcí a leéení,
- vytvoření kotevních čel. kapes, nálitků, a sedel,
- zřízeni všech požadovaných otvorů, kapes, výklenku, prostupů, dutin, drážek a
pod , vč. ztížení práce a úprav kolem nich.
- úpravy pro osazeni výztuže, doplfikovych konstrukcí a vybavení,
VYBOURÁNI ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET S ODVOZEMDO 12KM

mosf 7, 2*2, 2*0, 4=6, 3360^;
opery f8+f0r0. 7*3, 3=4f, 5800 !B;Ceikem: A^B=47.9160 !C}
- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami včetně uloženi ns
skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, kter^se vvkazujev položce 0141** (s

KUS 8,000 723, 10 13784, 80

KUS 2,000 1 378,40 2 756. SO

M 11, 000 402,00 4 422, 00

M 13, 500 1 608, 20 21 710. 70

M 10, 000 137,80 1 373, 00

M3 1, 000 8 500,00 8 500, 00

l

M3 47,916 4 365, 10 209158, 13



^S^Aspe'
Stavba:
Rozpočet:

Firma: FiRASTs. r. o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
35890 Most Junéak

SO 901 Přeložky šit!
SO 901 20 000.00

Pór. čislo j^^Kód položky | Varianta
1^_

Název položky

o

l 61 l
Všeobecné konstmkce a práce

přeložky sítí

1^1, 0000 [A]

20 000,00
l 1,000 1 20 000,00 1 20 000,00

Ostatní konstrukce a práce 0,00


