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EVROPSKÁ UNIE MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK C. l
k dokumentu

SMLOUVA O DtLOzedne29. 06. 2017

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, v platném znění

Objednatel :
se sídlem

IČ:
DIČ:
datová schránka: název:

zastoupený ve věcech smluvních:

Obec Psáry
Pražská 137, 252 44 Psáry
00241580
není plátcem DPH
Obec Psáry, ID: rvhbuxe
Milan Vácha, starosta obce

Zhotovitel:

se sídlem:

IČ:
DIČ:
zastoupený ve věcech smluvních:

S1LMEX s.r. o.
Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
48951 081
CZ48951081
Ing. Milan Štěrba, ředitel společnosti,
oprávněn jednat za společnost na základě plné
moci

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl
C, vložka 18337
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I.
Předmět dodatku

l. Předmětem tohoto dokumentu DODATEK C. l k dokumentu SMLOUVA O DÍLO ze

dne 29. 06. 2017 (dále jen "dodatek") je změna ustanoveni článku III. Cena díla odst.
l. dokumentu SMLOUVA O DÍLO ze dne 29. 06. 2017 (dále jen "smlouva").
Podkladem pro změnu díla jsou následující dokumenty:

ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL: 01/2017 ze dne 20. 09. 2017,
OZNÁMENI ZMĚNY číslo OZ: 01/2017 ze dne 13. 09. 2017,
ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL: 02/2017 ze dne 20. 09. 2017,
OZNÁMENI ZMĚNY číslo OZ: 02/2017 ze dne 08. 09. 2017,
ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL: 03/2017 ze dne 20. 09. 2017,
OZNÁMENI ZMĚNY číslo OZ: 03/2017 ze dne 08. 09. 2017,
ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL: 04/2017 ze dne 20. 09. 2017 a
OZNÁMENI ZMĚNY číslo OZ: 04/2017 ze dne 08. 09. 2017 (dále jen "změnové
listy").

Předmětem výše uvedených dokumenty byly následující méně a vícepráce:

ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL: 01/2017 ze dne 20. 09. 2017
Méněpráce:- 284 116, 28 Ke bez DPH
Vícepráce: 309 903, 80 Kč bez DPH
Výsledná změna: 25 787,52 KČ bez DPH

ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL: 02/2017 ze dne 20. 09. 2017
Méněpráce: 0, - Kč bez DPH
Vícepráce: 49 600,- Ke bez DPH
Výsledná změna: 49 600, - Kč bez DPH

ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL: 03/2017 ze dne 20. 09. 2017
Méněpráce: - 75 527,27 Ke bez DPH
Vicepráce: 40 674,60 KB bez DPH
Výsledná změna: -34 852,67 Kč bez DPH

ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL: 04/2017 ze dne 20.
Méněpráce: - 345 729,39 Ke bez DPH
Vícepráce: 7 363, 64 Ke bez DPH
Výsledná změna: -338 365,75 Ke bez DPH

>. 2017
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2. Na základě uvedeného smluvní strany mění ustanovení článku III. Cena díla odst. l.
smlouvy z:

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení práci nabídkovou cenu
(sjednanou v souladu s platnými právními předpisy, nabídkou zhotovitele v zadávacím
řízení a zadávací dokumentací veřejné zakázky), jako cenu sjednanou, která činí:

Cena bez DPH

DPH 21%

Cena celkem včetně DPH

5 295 784,41 Kč

l 112 114,73Kč

6407899, 14Kč

Reverse charge: Objednatel prohlašuje, že předmětný objekt není používán k
ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFR a MFCR ze dne 9. 11. 2011 nebude
pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle úst. § 92
odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů.

Na následující ustanoveni':

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedeni prací nabídkovou cenu
(sjednanou v souladu s platnými právními předpisy, nabídkou zhotovitele v zadávacím
řízení a zadávací dokumentací veřejné zakázky), jako cenu sjednanou, která činí:

Cena bez DPH

DPH 21%

Cena celkem včetně DPH

4997953, 51Kč

l 049 570, 24 K6

6 047 523, 75 Ke

Reverse charge: Objednatel prohlašuje, že předmětný objekt není používán k
ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFR a MFCR ze dne 9. 11. 2011 nebude
pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle úst. § 92
odst. 3 zákona 6. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů.

Smluvní strany dále v souladu s § 222 zákona c. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek uvádějí, že celkový objem víceprací činí 407 542, 04 Kč bez DPH což
odpovídá navýšeni v objemu o cca 7,7 % celkové původně vysoutěžené částky bez
DPH.

Smluvní strany se zároveň tímto dodatkem dohodly, že se mění ustanovení článku II
Doba plnění odst. l smlouvy, a to z:
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Doba plnění předmětu díla je stanovena takto:

Předání a převzetí staveniště: Ol. 07. 2017
Zahájení stavebních prací: Ol. 07. 2017
Dokončení stavebních prací: 15. 09. 2017
Předáni a převzetí stavby: 15. 09. 2017
Počátek běhu záručních lhůt: Po předáni díla bez vad a nedodělků. V případě, že
v rámci předávacího protokolu se objeví nějaké vady a nedodělky, pak počátek běhu
záručních lhůt začne běžet ode dne odstraněním těchto vad a nedodělků.

Na následující ustanovení:

Doba plnění předmětu díla je stanovena takto:

Předání a převzetí staveniště: Ol. 07. 2017
Zahájeni stavebních prací: Ol. 07. 2017
Dokončení stavebních práci: 31. 10. 2017
Předání a převzetí stavby: 31. 10. 2017
Počátek běhu záručních lhůt: Po předání díla bez vad a nedodělků. V případě, že
v rámci předávacího protokolu se objeví nějaké vady a nedodělky, pak počátek běhu
záručních lhůt začne běžet ode dne odstraněním těchto vad a nedodělků.

5. Smluvní strany uvádějí, že popisy a zdůvodnění změn jsou popsány ve změnových
listech jejichž kopie jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

Závěrečná ustanoveni

l. Ve věcech tímto dodatkem nebo smlouvou neupravených se vzájemné vztahy
smluvních stran řídí příslušnými ustanoveními zákona c. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, v platném znění a souvisejícími právními předpisy.

2. Informační povinnosti objednatele vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, v platném znění a ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízeni), v platném zněni, nejsou touto smlouvou nijak omezeny a zhotovitel nesmi za
výkon těchto povinností objednatele jakkoliv postihovat.

3. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL: 01/2017 ze dne 20. 09. 2017
OZNÁMENI ZMĚNY číslo OZ: 01/2017 ze dne 13. 09. 2017
ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL: 02/2017 ze dne 20. 09. 2017
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OZNÁMENÍ ZMĚNY číslo OZ: 02/2017 ze dne 08. 09. 2017
ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL: 03/2017 ze dne 20. 09. 2017
OZNÁMENI ZMĚNY číslo OZ: 03/2017 ze dne 08. 09. 2017
ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL: 04/2017 ze dne 20. 09. 2017
OZNÁMENI ZMĚNY číslo OZ: 04/2017 ze dne 08. 09. 2017

4. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 úplných stejnopisech, z nichž každý má právní' silu
originálu. Každá ze smluvních stran obdrží l výtisk.

5. Po přečtení tohoto dodatku smluvní strany potvrzuji, že jeho obsah, prohlášení, práva a
závazky v něm uvedené, odpovídají jejich pravdivé, vázne a svobodné vůli, a že tento
dodatek byl uzavřen na základě vzájemné dohody, bez nátlaku na některou ze stran. Na
důkaz toho smluvní strany připojily k tomuto dodatku vlastnoruční podpisy.

6. Uzavření tohoto dodatku a její text schválila Rada obce Psáry usnesením číslo

'-.fe.(.:ř-zedne.... ^.-. c'....?o^

V Psárechdne .... P. ?. :.'10:. 20'1.7 V Kolíně dne 13. 9.2017

obe

I^SfíSí^vf

Síí^fS^ S. R. S. R
Pra&ká 6-. -;95/5B

3700.'čei'':i-t-!^ri-^..'""
!.;0;^v?l-;>~;:^;c%, S,, :"

.saví

Milan Vácha

starosta obce
Ing. Milan Štěrba
ředitel společnosti

oprávněn jednat za společnost
na základě plné moci
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Příloha č. 3 - Kontaktní údaje

Objednatel:
se sídlem
IC:
DIČ:
datová schránka: název:

bankovní spojení:

zastoupený ve věcech smluvních:
zastoupený ve věcech technických:

Obec Psáry
Pražská 137, 252 44 Psáry
00241580
není plátcem DPH
Obec Psáry, ID: rvhbuxe
Česká spořitelna a. s.,
číslo úétu 23734349/0800
Milan Vácha, starosta obce

Zhotovitel:

se sídlem:

korespondenční a fakturační adresa:
IC:
DIČ:
zastoupený ve věcech smluvních:

SILMEX s.r. o.
Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
Klejnarská 92, 280 02 Kolín IV
48951081
CZ48951081
Ing. Milan Štěrba, ředitel společnosti,
oprávněn jednat za společnost na základě plné
moci

zastoupený ve věcech technických Ing. Petr Ungrád, stavbyvedoucí
bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.
éísloúčtu: 513709584/0600
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích,
oddíl C, vložka 18337



OZN E L NY
Zhotovitel: Sllmexs. r.o.
Investor _ Obec Psa Datum:8.9.2017

akce; Dostavba ' iostezek v obci Psa
Způsob odesláni/předáni poštou e-mailem -
datum:

Odkazy

číslo OZ: 0412017

faxem osobně

na specifikaci;
na výkresy:

na rozpoétové podklady: Pň-lohae. l-méné ráče více ráče
na 'inou část smlou

Předmět změny:

S0.101 . Odeéet oprav asfaltové vozovky včetně obrubníků (odeéet již dříve
provedené komunikace s výjimkou 10i,5m obrub, které byly provedeny
v předchozím období)

Popis a zdůvodněni zmény:

OdeSítané položky byly provedeny v předchozích letech, což projekt nezachytil.

Počet ň 0'en'chlistůs cifikaci: 1
Důvod vicepráce / ménĎpriSco:
záměr objednatele D chyba v PO El chyba zhotoviteteD vyšší mo jiné ok.J. ostil
Oznámeni vydává: SILMEX s. r. o., Petr Ungrad ->í';':"'., :, -.-

Stanovisko technického dozoru stavby:

Ing Jití Nádvomík Souhlasím

Stanovisko projektanta stavby:

Pra*?'
3ř3í;. .,í

. lc.ffit*" ,r;Zf

i'5g
r., - :^

:<^. t-.^^, ;^.̂ ,

IČO. 4&0 34. 3
LĚisnr .75
ES? 22
-ď 604 749 S8-/ -.-l

1-ig. . jifi N-. 3, '""' l '.: S rX. l1r;lt, ii3 l

^^"[:cí'oi. <ni \

.<;t;tí"yiř

Příloha : položkový rozpočet viceprací



OVY LIST číslo ZL 4/2017
Zhotovitel: Silmex s. r. o"Pražská tř. 495/58, 370 04 -eské Budéiovice
Změno 'list stavil: Petr Un. rad
Datum: 8.9.2017

Podepsaní zmocněnci potvrzuji v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu
díla:

Předmět změny:

SO-101 - Odeéet oprav asfaltové vozovky včetně obrubníků (odečet již dříve
provedené komunikace svýjimkona 101,5m obrub, které byly provedeny
v předchozím období)

Popis a zdůvodněni změny:

Odeéitané položky byly provedeny'/ předchozích letech, což projekt nezachytil.

Počet ň o'en'ch listů s ecifikaci: 1
Cena ménéprací bez DPH ;

-34& 72^, 39 <é

Výsledná cena změny bez DPH :

-338 365,75 K6

Počet ři o'en'ch 'křesů:
Cena vfcepraci bez DPH :

*73é3, C4Ké
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

31.10.2017

  
keré.prace, d.°" splňovat Podmínky smlouvy o dito a budou provedeny ve stejr

wovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo i
Dokumentace zákaz ro celé dílo.

ce ob) ̂ ^ ele: Podpis o ^(;e>zhQtoyitele.

Dař . ^<^ /^- ^.___^ Datum; :?(fe"9'^^?-

Podpis zmoč

Ovéňl:

Schválil:

P"W"n<-<Si _=="5. ^. 3:.

Za Ministerstvo pro místní rozvoj



Tištěno dne: 13. 9.2017
NAB OKOVY ROZPO ET

(položko rozpis
Databáze;

Nabídka Cisto:

ftitofta

02 OOIZumiiprtn
1 113154122

2 113154123.V1
3 113107164

ménéprtce a vicepráct

Tmt

Frézováni zlin&iého krytu ti 40 mm prut) 81 m pldoSOO m2 bez plbkéžek v trase
Frézo>ánl a>léného krytu tl60fflm|mh s 1 m pí do 500 m2 ba pfekážek >trase
Odstranénl podkladu pí phs M do 200 m2 z kameniva Drceného ti 400 mm

1>M Komunlluct. Vowitu. dmnhltoán
28 564861111.R1 Podklad a fiérkodrtS SDAII 200 mm
29 564952111
30 573111112
31 565165111.R1
32 573211111. V1
33 577144111

PojMad z mectianfcky zpevnénétn kamenwa MZK 11150 mm
Postflk živtin? hfiltrainl s posypem z asfaltu množství 1 kgfmZ
Asfaltový Deton >re(va podkladní ACP 16<. (obatované kameniw OKS) ti Mmm šdo 3 m
PostBk awčný spojovací z asfaltu v množství do 0,30 kj/m2
Asfaltový beton vršte obnisná AGO < l (ABS) Ir, l ttSOmm S* 3m z nemixlinkovanélu aafallu

38 919735112 Řezáni stáfajldho íméného krytu hl do IDO mm
39 91912122).R1 Ošettenl sty&ié spáry tivale pružnou asfaltovou zMtkou
.. 916!31213 osazenl "'"i0"'110 ".'Ntmlku betonového atojalélio s boénl opému do loie 2 lietonu prostého
41 91601 Wono>asllnliniotouba(120-1iO(250/10<X)) do betonového toie
W 916991121 l^te pod obrubníky, koníky nebo obiuby z dlažebních kostek z tíetonu prostého

K Gďí Í'?s-^?; hTtíí
62 997211511
63 a97;f151i
64 997221845
62 997211511
63 997211519
64 997221845
85 R

Vodonwiá doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km
PRptetiek ZKD 1 km u votíorowé dqoravy suti
Poplatek za utoienl odpadu z asfaltových povrchd na sMádce (slilýdkomé)
Vodorovni ijoprava suti po suchu na vzdálenoa ilo 1 km
Připiaiek ZKD 1 fcm u vocfcrovné dopravy suti
Poplatek za uloženi odpadu z betonu na skládce (sUádkfné)
Vytrháni slhičnltíi obrub

l _.. .. " .<.
IDO;
Lsi<
257 ?;
a 604 74 4ť

':?. ;/
."~ 'Ť .../-;~-~"-

co; 4'io 64e'7(
-simi7S * l /'
5^7 9^ -i

K:.1

Hniňstvl m. j.

172,700 m2
172,700 m2
172, 700 m2

172.700 m2
172, 700 m2
172.700 m2
172, 700 mi
172.700 m2
172,700 m2

Cwit

51,94
72,72
63,00

.. '.íji nrr"-: *
t.VU'AWi4Í ,

131,24
150, 24

10, 26
325,48

9.25
288,00

MfflCdkmn:

346,000 m
346,000 m
371,300 m
301, 990 kus

29,098 m3

39,07
87, 53

186.54
73,76

2021,09
201MCelk<m:

16,579 l
165, 790 l

16,579 t
8,374 t

83,738 l
8.374 t

101,500 O

71,61
8.93

124,66
71. 51

8, 93
124, 66

49,20

cte^toriieenahcDPH:

CGÍIOCStii

snace <m

soo

8970,04
12558.74
10880.10

32408^8

22665, 15
25946, 45

1 775.36
56210.40

1 597,48
49737, 60

1S7 932.44

13518,22
23365,38
68891. 00

22274, 78

58609, 68

U68S9.06

12051,29
28593,81
4973, 19

598.81
747,78

1043, 87

4973,19

otff>ay,|)ffpofty
SSnožstvt

.172, 70
-172,70
-)72, 70

.172, 700
-172, 700
-172, 700
.172,700
.172,700
.172,700

-348, 00
.346,00
.270,0(1
-283,50

-21, 16

.16, 58
-165,79

-16,58
8, 37

<3,74
8, 37

101, 50

ťáttta

. 8971),04
-12558,74
-1088(1,10
.M 408,88

-22665, 15
.2594<,45
.l 775,36

.562)0,40
.1 597,48

.49737,61)
.WW2.U

-13518^2
.23365,38
-50095,80
-20910,96
-42764, 91

.1M(55, 2r

-1185, 56
.1 <80,50
-206t,M

S98,81
M7, 78

1 043, 8?

4973, 19

!630,M

ice 



O L 1ZM:NY číslo OZ: 03120^7
Zhotovíte!: iSilmexs. r.o.
["Yestor; - . obec.. Datum:8.9.2Q17

s: Dostavba c kiostezek v obci Psa

^usob odeslánf / předáni poštou e-maitem faxem osobně
Odkazy na specifikaci;

na výkresy;
na rozpočtové podklady: Příloha č, 1. méně ráče více ráče

na lnou 6ást smíc :

Předmět změny:

SO-104 . Odefiet asfaltové vozovky včetně obrubníků (plocha mostku
předmostí přes potok -provedeno v rámci jiné stavby) v délce 30m

- odečet jednoho ks zrcadla (již bylo instalováno dřivé)
- připofiet sanace základové spáry zvodnělé potokem

Popis a zdůvodnénÍ změny:

.
odečLtanép.oložkybyly Provedeny vj-._2017 v rámci stavby rekonstrukce mostku,

sanace podloží byla provedena vrstvouKSC. " -..-. -.-...-...>,

^
Počet ň oenťch listů s ecifikaci: l
Důvoť) vfcepráce / ménépráco:
záměr objednatele D chyba v PD D chyba zhotoviteteD vyšší mo jiné okol stí
Oznámení vydává: SILMBC s. r. o., Petr Ungrad sí-h^'^,^

Pra.??-.. ::
3ř?í , >.

.ww^-.-ia"

li. j. .. 1f'.

! 35,
k'ť

Stanovisko technického dozoru stavby:

Ing.Jih' Nádvomik Souhlasím

Stanovisko projektanta stavby:

^9_J('lf"'.D 'OFC;j;
IČO 4S06-67
Lsténi 75

?5?^....A
a 604 7<!9 4 7

<t, f)l'iCká

'cďQijn,

í. ia^cela;

Příloha : položkový rozpočet vlcepraci



6's/o2L-3/2017NOVÝ LIST
Svite';^ -^.. " silmexs-r-o. -Pražskátf. 495/58, 370 04" ské Buděiovice

list stavil: Petr Un* rad ---,
Datum: 8.9.2017

^alepsani zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu
Předmět změny:

S0.104 - Odečet asfaltové vozovky včetně obrubníků (plocha mostku a
předmostí přes potok -provedeno v rámci jiné stavby) v délce 30m

- ode6et jednoho ks zrcadla (již bylo instalováno dňve)
- přípočet sanace základové spáry zvodnělé potokem

Popis a zdůvodněni změny:

.
^^teró, potókLby!yp. rwede"yw. r 2017 v rámci stavby rekonstmkce mostku,

isanace podloží byla provedena vrstvou KSČ. -.---j. -"". -" ""^. i.uaiKu,

Poéet ň'oen'chlisifts ecifikací: 1
Cena méněpracf bez DPH :

-75 527,27 Ke
l

Výsledná cena změny bez DPH :

.34 852, 67-KČ

Počet ři o'en'ch 'křesů:
Cena viceprací bez DPH :

+40 674,60 K6

Nově sjednaná lhůta dokončeni díla:

31. 10.2017

yeškerÍpróce, bud,°u S.PIňovat P°dmínky smlouvy. - dílo a budou provedeny ve steinx^sssřS^^^^^^^^6
Podpis zmoč... nce objed : p "pezhRtoyitetes

rf"f'y. ^.í^'i-r'

Datum: ff
95''

..v
.' l

atuhr-^ ̂  ^(9y^.

Za Ministerstvo pro místní rozvoj
Ověřil:

Schválil:



Tištěno dne; 13.9.2017
NABÍDKOVÝ ROZPOČET

(položkový rozpia)
Databáze;

Nabídka číslo:

ZBV 03 SO 104 vfce a méné práce
Pvletka Text

D20 OOSJ; KBmunlkace - Straka .. asfaltový be
180

181
182

183

573111112

565135121.R1
Postřik živičný inflltračnl s posypem z asfaltii mnoistvf l kg/ni2
Asfaltový beton vretva podkladní ACP 16 + (obalované kamenivo OKS) ti 50 mm i přes 3 m

573211111. V1 Postfik živiiný spojovací z asfaltu v množství do 0.30 kg/m2
577134] 21 Asfaltové beton vrstva obrusni ACO 11 (ABS) tf. I ti 40 mmSpřes 3 m z nemodiRkovanťho asfaltu

Mnoístvl m./.

-90, 00 m2

-90,00 m2

-90,00 m2
-90,00 m2

Cena

D8 009 Ostatní koBitrukceiipriw

186 916131213 Osazeni silniCnBio obrubníku betonového stojatého s boim opirou do lože z betonu prostého
187 91605 betonovásilnién) obruba (100/250/1000) do betonového lože

188 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z i.cionu prostého

OOSj: Koinuntkace - Straka - asfaltové bv Celkem:

009 Ostatní konstrukce a prtce - noví položky
564851113.R2 Podklad ze ittrkodrtS ŠDB ti 100 mm

Montáž dopravního zrcadla o velikosti do l m2 na sloupek nebo koiizolu
Dopravní zrcadlo

Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých

Rozebráni dlažeb vozovek pí do 50 m2 ze zámkové dlažby s ložem z kameniva
Kladeni zámkové dlažby komunikaci pro pSSf ti 80 mm skupiny A pí do 100 m2
Výšková úprava stávajících povrchových znaků IS (fcanalizaínf Šachty, poklopy, Šoupata)
Zřízeni vrstvy z geotextílie v rovini nebo ve sklonu do 1:5 Sdo 3 m
GEOTEX 400G/M2

Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSČ I) ti 100 mm

D9
179

195 914431112

196 9144301

113202111

113106171
596211211
899331111. Rl

213141111

6936607100
179a 567132112. R1

-60,00 m

-W,60 kus

-1,80 m3

100,00 m2

-1,00 kus

1,00 kus

15,00 m

22, 50 m2
22, 50 iit2

7,00 kus

lOO.Ofl m2

KXI.UO M2

lOtl.Ui m2

Celkem

10.28

229,06

9.25

199,37

'elkem:

185,54

82, 07
2021, 09

61.23
106,05

9 038, 02

49. 20
61,60

170. 12
l 485, 70

14, 90
34, 80

193,53

-925,2fl

-20615,40
-832,SO

-17 94330

-40316,40

-l) 132,40

-4 973.44

-3 07,96

-1> 743, 80

-B 123,00
-306,05

-9038, 02

738,00

1386.00

3 827,70
10399, 90
l 49B, 00

3 480,00

19353, 00

ing. !.. /:. "'
IČO. 5' 46 9
Lsté i
257 /

Stránka li R " 4"' .'.-.7

ttytuví cena
r . ;i:. ;i:'^. ;-ť ;

..'ochuui ii

. ancelar



OZN E ZME Y éfefo 02:02/2017
Zhotovitel: ISilmexs. r.o.
Investor: Obec Psa Datum:8.9.2017
Název akce; Dostavba cvklostezek v obci Psa

Způsob odesláni / předáni poštouQ e-mailem faxem osobně
datum:

Odkazy na specifikaci:
na výkresy:

na rozpočtové podklady: Příloha 6. 1-více ráče
na lnou část smlou :

Předmět změny: SO-103 - Doplnění svodidla mezi cyklostezku a kamenné koryto

potoka v km cca 0,100 v délce 31 m

Popis a zdůvodnění změny:

V km 0,085-0,116 je třeba osadit mezi cyklostezku a kamenné koryto potoka silniční
svodidlo. Důvodem je zajištění bezpeénosti cyklistů i chodců proti pádu do kamenného
koryta potoka, které vede v délce 31 m bezprostředné podél navržené cyktostezky. Koryto
má dno na úrovni minus 1, 5m od nivelety cyklostezky.
ZL é. 2 má ve spojitosti se ZL.6. 1 dopad na posun dokončení díla na 31. 10. 201^

Počet ň oien'chlistůs ecifikaci: 1
Důvod vicepráce / méněpráce:
záměr objednatele D chyba v PII Q chyba zhotoviteleQ vyšší moc jiné oko stí

'Oznámeni vydává: SILMEX s.r.o., (1etr lliigrad syáMř". ;'>_átilí-:''. '. *. ". <..
"nafck- : . /9á"

. %a&. A.?:"í i
iCO:^^.. 2"- '^'- ".'"''Jt-

1 Stanovisko technického dozoru stavby: Ing. Jiň NAD' C. nN
IČO: 450 646 9

iJifi' Nádvomik Souhlasím jako bezpodmínečné nuthť5té"i 75
l ?S7 22 l
í-ssmr4S"{y7

ecl. nitika

'cc'ioclnj

snceiar

[Stanovisko projektanta stavby;

Příloha : položkový rozpočet viceprací



ZMLNOVÝ LIST
Zhotovitel:
Změno ' list stavil:
Datum:

číslo ZL: 212Q'\7
Silmexs. r.o., Pražská tr. 495/58, 370 04 eské Buděovice
Petr Unirad
8.9.2017

Podepsáni zmocněnci potvrzuji v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu
díla:

Předmět změny: SO-103 - Doplněni svodidla mezi cyklostezku a kamenné
koryto potoka v km cca 0,100 v délce 31m

Popis a zdůvodnéni změny:

V km 0,085-0, 116 je třeba osadit mezi eyklostezku a kamenné koryto potoka
silniéni svodidlo. Důvodem je zajištěni bezpeénosti cyklistů i chodců proti pádu do
kamenného koryta potoka, které vede v délce 31 m bezprostředně podél navržené
cyklostezky. Koryto má dno na úrovni minus 1,5m od nh/elety cyklostezky.
Změna má vliv pro dlouhou dodací lhůtu na termín dokonfieni díla v délce 15 dnů, tedy
posun tňrmínu dokončení z 30.9.2017 na 15. 10.2017.

Počet ři o'en'ch listů s ecifikacf: 1
Cena méněpraci bez DPH :

0,. Ke

Výsledná cena změny bez DPH

49 600,. Ke

Počet ři 0'en'ch 'křesu:

Cena vicepraci bez DPH :

49 600, - Ke

Nově sjednaná lhůta dokončeni díla:

31.10.2017

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné
úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá
Dokumentace za ázk' ro celé dílo.

Podpis zrno . :ce objedn^ ̂ té: Podpis zmoč ngg,^@{ctvitele:
i .. ' . y^ &^ ^Oť3t>

Datu y

W:-^. ^ÍS, C.
'ská 4J. '.

-. '53
^.

^;"turo:-^J§íí&!>/^

Za Ministerstvo pro místní rozvoj

Ověřil;

Schválil:



Tištěno dne; 13.9.2017
NABÍDKOVÝ ROZPO ET

(položkový rozpis)
Databáze:

Nabídka ťíslo:

ZBV2 SO 103

Poloíkii Text

8 911331111 Svodidlo ocelové jednostranné zádržnosti N2 typ JSNH4/N2 se zaberanénfm sloupků

Wnoistvl my.

31,00 m

Cena

1 600,00
Celkem s

Celkem

49600, 0<)
49600,00

Odbytová cena be< M

Tng. Jiti f\ÁD"tfOHN!K ']( ^nnicka
100:450 46'9 /\ ___,

ÍLšte'nt'y5 / Vocliodnl

2S72? / W .., -,
W 604^ 487 Í*\a'l  .

Stránka l? l



é/s/oOZ; 01/2017

Datum: 13.9 2017

e-mailem faxem J osobně

OZN E l i[ NY
Zhotovitel: Si(mexs. r.o.
Investor: Obec Psa
Název akce: Dostavba ' < klostezek v obci Psa
zpusob o<;18sláni / Pfedánf - poštou'
datum:

Odkazy na specifikaci:
na výkresy:

na_rozpoétové^podklady: Příloha 6.1. méně ráce-vice ráče
na inou část smlouva:

Předmět změny: SO-102 -ZmSna konstrukce cyklo>tezky v km 0,0004, 090
- Poaun trasy a navýšení nlvelety v km 0,080-0,255
-Zména konstrukce cyklostezky v km 0,450<,545
- Odpofiet prací provedených v r. 2015 km 0,S45<, 602

Poptea zdůvodnénlaniny:

'.^^o^^^. ^^^"^^^^s^^^^^m ^^^^^^
^.u , ̂  Só v"ou^50^:Di^^^nT^^fflpS^^!^S ̂ ^SÍM'"
^S^^^^^^^5^^^S^'^^^^^í^.
vw^^. ^i>m^^Mi^T^^S!^^3^^m^9^m-ž&m^'^n'MI
^.^^^^^^SiS^S^'9^. 1^^
Wonufefés'20%):VtomE.7ton"u'S^^|?k^5S^^^S. ??L^l^to

xvto" ^ a"M' ?Tta"T'T'" ^'l^^"°^Sró"a R^te?'u"'Mham" m^u ^

ři oen\'ch listů s ecifikací: x~ ~ ~ ' ~
Důvod vicepráce / méněpráce
záměr objednatele D chyba v PO K! chyba zhotoviteteD
Oznámeni vydává: SILMEX s. r.o., Petr Ungrad a"rÍ&^*

i^'^:^ .. ^ L3' ~/\^. ^.. i. "'. ' '
'ff,

Stanovisko technického dozoru stavby:

&

rfiZS;''?! u. ť:'9;
A ,. .. ?s ,.

^ÍL ?- VORNJK *
... o... - ICO: 4506 ,

gJin-Nádvomík Souhlasím jako bezpodfflmečtó i^n^75~
oí. gfo ijy. ......... jk

Stanovisko projektanta stavby:

echnjclsá

bcftodni
r

urďefáf ..... -.

iPřiloha .- položkový rozpočet méněpraci a vfceprací



OVY LIST _ šišlo ZL: 172017
Zhotovitel: Silmexs. r. o., Pražskátf. 495/58, 370 04 eskéBuděovice
Zmén "list stavil: Petr Un rad
Datum: 139.2017

Podepsání zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dito tuto změnu rozsahu
díla:

Předmět změny: SO-102 -Změna konstrukce cyklostezky v km 0,000<, 090
- Posun trasy a navýšení nivelety v km 0,080.0,255
- Změna konstrukce cyklostezky v km 0,450-0,545
- Odpoiet prací provedaných v r. 2015 km 0,545-0,602

Popis a zdůvodnéni změny:

"v k"'í"w, 2'l>WJe^''t"nahnd'!, "a"í";o° kol'."r"Kď cyktortezky pro chodce a cykliaty sNnou konstniteljatoje
l^ml^, °^o-?2;Atoto^i^kmumkTO"d^'^"^
^"i^s10" °mtv" 5°' tl°"*tc°1 sfl"""' Di""xlen' i8 P°"i""<t "chovat pfljezd zem<<>liikých <ozidel na touknmý'pmmek

^,°'?8^51m. Tto'iÍ'-^!w?m?lavudol[t. kl>u"u t""y_""m° >oi*romý poeemeké. k.ú, ieif3<, do kterého
2'kJ?teS!'^2?I':J'm. fc"".PIS?da"Í>c°i byl°p°t'"ZCT° '.? ">^"*^"°'t'n'ílteiaw^n7m~g<^l. m3is^<^
nutnév^éte860m nmýtlt niwtetuo 30cm od_prejel<tu . 2mtnltkonstruteTpnkopu'n<'minlmáinfši?lťiI.'."

Itu uzavhného
^^^^^'^''^tíl^luss^wM\^^~^^''^'>^^^^^^^>MI<
p^rnno >wonu (pte 20%). Vtomtosktonu by docházelo k pravklelnémuwlawvinf R^atenÍu na ̂ '^uvt^

V km cca 0,545-0, 602 t^etnta-loste. -t <eafaována obci Pstn . tt>r. 201.'>.
Poéet rioen'chlistůsecifikaci: 5 Počet ři o"en\'ch 'křesů:
Cena ménéprací bez DPH : Cena vlcepraci bez DPH:

-284116,28 Ke

Výsledná cena změny bez DPH

+25 787,52 Ke

* 309 903,80 Ke

Nově sjednaná lhůta dokončeni díla:

31, 10.2017

'y^.š!^'?-.p^c^. bu-ÍO" R.plň??íat Podmlnky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné
!Írovni. co dojako.st.i materiálů, provedeni apod. tak, jak požaduje nebo pfeďpokládá
Dokumentace zakázk ro celé dílo.
Podpis zrno ce obj

Datu

o-:'
le: Pod

í^/y

cezhotgwĚ-léř. '";., <. R
zské ťr. <'95'53

73 S. '?wL i r"'- ..>
';*Ícít-1Sf'ď-1 " . ". ; i '<>. ! r'<<Stůms'-ř>): '.^y

Za Ministerstvo pro místní rozvoj

Ovéřil:

Schválil:



TiSteno dne; 13.9.2017
NAB OKOVY ROZPO ET

(položkový napiš)
Databáze:

Nabídka ťlsto:

ZLč. l-příloha

ZBVI SO 102 více a méng práce celkem
Polofka Text

Celkem

Celkem

Celkem

Celkem

lun 0,000-0,090 resťleni vniovky
km 0,120-0 J55 posun umisUSnf vozovky a lasvýSent nivdety
lun 0,450-0^45 výmína konstrukce recyMátíasf. betun
km 0^45-0,602 odpoíet pracf z roku 2015

Celkem vfcepráce a ménžpráce SO

MnoisM m-f.

Odbytový cena bez DPHs
Odbytová cena bea! DPH:
Odbytová cena hra DPH:
OHiiytsTfi cena bez DPH!

Cena Celkem

1707ť6^ý
l38376,B2

761^2
-284 lift J8

Odbytová rena bez DPH:

Ing. Jiň ('!>' V RNÍK T e(;|,nic](a
IČO-450 6- 7 f\, . ,.
LÍrtni75 Wbchodnl
2572? . V_... ^.
m 604 74S. f 7 !\ancelar



Tištěno dne; 13.9.2017
NABÍDKOVÝ ROZPO E1

(položko rozpis)
Databáze:

Nabídka čisto:

ZBV l SO 102 více a míní price km B.OOO - 0,090
Pololta Text

Bl 001 Znnnf pníce

,
l^fl2202 o(ll(opivky >P"kopívkynezaptíenépro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tf.

Vodorovné přemhtinl do 10000 m v<ltnnh. /.^.",n" .1-:.

M,- m. Cena
3

162701105
162701109
171201201

171201211

V^odorovné premhtinl do 10000 m výtopku/sypminy z horniny tf. l tó 4"
n'p.'"ekk_vndo."'v"én'u.pře""st6nl vykoPku/W>iny z horniny ff. l tí 4 ZKD 1000 m pte 1UOOO m
Poplatek za uloženi odpadu ze sypaniny na skládce (sUMkovn<)

B12 OOSeKomuilkiite-Stezka. MfaKový bet
21 5648ftlll2. Rl PodkladzeStSrkodn(ŠDBti210mm
" 5nmm. po';ti'lk živiii"í'i""ltrai'"1 s Posypem z asfaltu mnoistvf l kg/m2
23 564921411 Podklad z asfallového recykUtu ti 60 mm
" ymí. n.'LVI l'°stl'ik 2i*"ii"^ spojovací z asfallu v mnoístvf do 0.30 kg/m2
25 577133 II LVI asfaltový beton AGO 8CH - 40 mm

EU (Wniuimnallaict--w>a>vlui-undtovíb
M 564851111.R2 Podklad zeSterkodróSDBtl 150mm
31 564851 II l.Rl Podklad ze StSricodrti ŠDA II 150 mm
32 573!"lu... I'ostHkživič^i""l<"'í"t s Posypem z asfaltu množství l kg/m2
^ ^3S,'2,'\V; ^ST^bet<>" v's'vapodkladnl AČ- 16. (obalov>nékanTen;-vo OKS, tl 50 mn, S pte 3 m

l .V) Postřik ílviiinji spojovací z asfaltu v množství do 0.30 kg/m2
35 577134121 Asfaltový beton vřava obrusnt AGO 11 (ABS) tf. I ti 40 mm S pte 3 m z nemodifikovantho asftlu

48
49

54
55

00> Oitatnl komtnkce . prfw

!!613 '213 osazanís>^h^bmbn^ betonového stojatého s boinfopérou do lože ^betonu prostého
betonová silniinl obruba(120-150/250/1000)do bnonovď)o'lože

916MI 112 Osazeni zahradního obrubníku betonového do lože z betone s botnf operou
>16U6 betonový parková obruba (30/200/1 000) do betorového lože

M OWWnunhmotHSV
70 99822511) Přesun hmot pro pozemní komunikace s taylem z kamene. monaliUckym betor. avým nebo iivlCn^ 153,34 t

OsSyftwí wsR ETCT i[>pR;

28,93

Celkem

66,24 m3

66, 24 m3

662,40 m3
6A. 24 m3

119,231

-288, 011 m2

-:88.0(1 m2
-288,00 . 2

-288, 00 m2

-288, 00 nfi

60.44
166, 13

11.07

8. 52
145,44

127,61
10.28
18,59

9.25
174,61

Ct-Steriu iisfaMov^betCtlktmi

576, 00 m2

288,Su m2
2>8, 3S m2

288. ÍÍU m2

288"sg m2

288,00 m2

ce - -vozovka - asfaltové

160,110 m

K3. 20 kcs

-160,1)0 m
. 161, <>o kus

97, 55

106.48

10,28
229,06

9. 25

1. 99.37
,

185, 54

n,n
129, 15
42,59

statni konalrakce > prtct Ctlkem :

40033S
11 004,45
7 332,77

SS4^6
17341, 10

40246^3

-36751,68

-2 960,64
-5 3S3.92

-2 664,00
.50 287,68

-9> 017^2

<188^0

30666,24
2960,64

65 969,28
2 664,00

57418^6
ISSíVl

29 686,40

12 037,63
-206lS4,0<
-< 882,54
14 177^9

4 436,04

Stránka 2 z 5



Tištěno dne: 13.9.2017
NABÍDKOVÝ ROZPO ET

(položkový rozpis)
Databáze:

Nabídka Cisto;

ZBV l SO Ittl více práce km 0,080 - 0^55
Poloília

Dl 001 zemni pnice
72 122202202

73 171101103
78 181102302

18 181301102
19 18141)131

21 00572410

Text

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v homlné tf. 3
Ltoženl sypaniny ; hornin soudržné) do násypů zhutněných do 100 > PS
Úprava plené v zéfezech se zhutnénlm

Rozprostřeni omice ti vrstvy do 150 mm pí do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1;5
Založení paAového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v roviné a ve svahu do l :5
Osivo smés travní paritovi

005h Komunlkac* . voa>vla . nfaltový t>>
99 564851111.R2 Podklad ze slérttodrtéŠDB ti 150 mm-rozšířeni
99 564851111 .R2 Podklad ze Stérkodrtě SOB ti 150 mm -navýšen) nlvelety 2x 80x3 [TI

Miwislví m.]. Cena Celkem

78,750 m3

100, 750 m3
262, 500 m2
262, 50 m2
262,50 m2

4.50 kg

262, 500 m2
480,:,K m2

60,44

38. 47
15, 49

34,94

12,44

113, 24
práce Celkem;

97, 55
97, 55

4 759, 65
3875, 85
4066, 13

9 171, 75
3 265, 50

509, 58
21 248AS

25806, 68
46824. 00

D8 009 Ortatnf konstrukce a prtě*

125 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlaiebnlch kostek z betonu prostého
126 914111111 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objlmKami na sloupek nebo konzolu
127 91401 DZGSa

R odlážděni přikopu kamenem do betonu tl. 300mm x 9,0m2= 2,7m3

14,400 (n3

2,000 kus

2,000 kus

2,700 m3

Odbytová cena bu Wfi

2021, 09

168, 29
1 350, 51

4S50, 00

;:

29103,70
336, 56

270102
12555, 00



Tištěno dne: 13.9.2017
NAB OKOVY ROZPO ET

(položko raz is
Databáze:

Nabídka ifslo:

02.1 ZBV 1.1 SO S02 vlče a méai pníte km 0,450. O fis
foloílta Text

DS 0^^ ss^-TKC p^í
3 122202202
5 16270110.-

6 162701109
7 171201201
8 171201211

Odkopávky a prokopívlcy nezapazené pro silnice objemu do 1000 m3 v horniní tf. 3
Vodorovné pfemlsBni do 10000 m vykopku/sypaniny z horniny tř. l ai 4'
p,"piatekkv°d°rov"é, 'nu.přa""'""( V^OPku/syp"'"y' h<"i"y ir. l ai 4 ZKD 1000 m přes 10000
Uloženi sypaniny na sklidky ' ' ..--. --"u,
Poplatek za uloženf odpadu zesypaniny na sklídcc (sklidkovró)

DII BOSeKomuntkau-Stcdu-Mfdtovýbtl
21 56486) 112. R1 Podklad ze Stírkodrtě SOB ti 210 mm

573"."12 p°s'Klt ž"ri'"y infíltraisra s Posypem z asfaltu mnoiaví l kg/m2
564921411 Podklad z asfaltového recyklátu ti 60 mm
""1!1 l!'vl I>ostfilc imlsníss>jovaei i asfaltu v množství do 0.30 kg/sn2
577133111. V) asfaltový beton AGO 8CH - 40 mm

22

23

24
25

Mmísivt m.j.

-21,38 m3

-21,38 m3
-213,75 m3
-21,38 m3
-38,48 t

Cettft

60,44

166, 13
11,07

8,52
145,44

MI mmnt příče Celkem

237, 50 m2

237,50 m2

237,50 m2

237. 50 m2
237,50 m2

127,61

10.28

18,59
f.25

174,61

26
27

28
29

OOSfKomunltaiw - Ctst* - .sfaltový ncy
564851111. R2 Podklad ze SKricodrtě ŠDB ti 150 mm
564851111.RI Podklad ze Stérkodni ŠDA ti 150 mm
564931412 Podklad z asfaltového recyklitu ti 100 mm
S79103221. RI nátěr dvouvrstvový N DV

ťISs Komianlluce - StCTlui - .sMtBvy btt C>Ih<.m!

D8 009 Ortrtnlkointnikw. prie. INISfKomani
,
43 9WOT.'822 Rozcl'rim OPtocCTl Z dnténého pletiva se étwreovymi oky v^gky do 2.0 m

,. 4 9W07!7" B°l'rf"i sl°upl"i a ''zpér Pl°'c">ych ""lovech do 2,5 m zabetonovaných
"840U30 osazCT! °I'IOC<!1"ze stroj°vťho Pktira s naplnacimi dráty výsky do 2,0 m do 15> skloní svahu
338171113 Osazováni sloupků a vzpír plotových ocelových v 2,00 m ae zabetonováním

-237,50 m2
-237,50 m2

-237, 50 m2
-237, 50 m2

97,55
106.48
35,66
57,48

> - Čutá. iisWtovf my Cdkw;

145

146

11,00 m

4, 00 kus

11,00 m

4.00 kus

50,00
270.00

71,40
270. 00

'Weyfxyís qtss S .> S|F!H!

Cel/tem

-l 291,91
-3 SS1.03

-2 366,21
-182.12

-5 595,80
.U!>87,07

30 307 Jg

2 441,5<

4415, 13

2 196.SS
41 469^8
M 830,77

-23 168, 13
-25 289. 00

-8 469,25
-136S1.SO

550,00
l 080,00

T8S.40
1080, 00

<S5M
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1'isteno dne; 13. 9. 2017
NABÍDKOVÝ ROZPO ET

S oložkov" rozpis)
Databáze:

Nabídka čisfo:

U2. ZBV l. i SO 102 méné práce km 0,545 - 0,í02
Poloílta Text

B2

l 113107224 Odstnninl podkladu pí pfcs 200 m2 8 kameniva drcentho ti 400 mm
9 181102302 Úprava plané v zářezech se zhutnéním

Oft5h Komuniluice *. v< ovka - aslTnHový be
30 S64851111.R2 Podklad ze §l(rkodn8 SDB ti 150 mm
31 564851111. R1 PodkladzeStérkodrtiŠDAtl ISOmm

32 5731)1112 Postřik iiyicný infillraSni s |>sypem z asfaltu množství l kg/m2
33 565135121 .V l Asfaltový beton vratva podkladní ACP 16+ (obatovzné kamenivo OKS) ti 50 mm S přes 3 m
34 57321111 l. Ví Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,30 kg/m2
35 577134121 Asfaltový beton vrstva obnisnaACO li (ABS)>ř. I ti 40 mm 5 pfcs 3 mz nemodifikovaného asfaltu

OBSh
DT 008 Trubní vulral

45 399331 f l t. Rl výšková úprava stávajtcích povrchových znaků fS (kanalizační šachty, poklopy. Šoupata)

08 (WOaUtnfkoiutoiikcfpnin
46

47
48
49
53
56

Mnofstvi m./. Cena Celkem

919735112 Řezáni Stávajícího Bvičncho ktylu hl do 100 mm
919121221. R. E Ošetření styčné spáry trvale pružnou asfattovou olivkou

916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boCní operou do lože z betonu prostého
91601 betonoví silniční obruba ( 120.) 50/250/1000) do betonovfto lože
91605 betonová silniční obruba (100/250/10(1(1) do betonov(ho lože

116991121 Lote pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlaiebnlch kostek z betonu prošlého

OWPřwnnhmotHSV

67 997211511 Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do l km
68 997211519 Příplatek ZKD l km u vodorovné dopravy suti
69 997221855 Poplatek za uložení odpadu z kameniva, na skládce (skládkovné)

70 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo žívléným

-246,00 ml

-246,00 m2
45.04

15,49

001 arnnl práce Cdtem :

-274,50 m2
-246,00 m2
-246,00 m2
-246,00 m2
-246,00 m7
-246,00 m2

97,55
106.48

10.28

229.06
9. 25

199,37

roznvka " asfaltové be Celkem ;

-4,00 kus l 485,70
008 Trubní vedeni Celkem;

-15, 00 m

-15.00 m
-124,00 m

-63,24 kus
-b3, 24 kus

-3.72 m3
ni konstrukce .

-137.76 t
-2 617,44 t

-137, 76 l

-217.93 t

39,07

67,53
185,54
73, 7>
82,07

2021,09

. prtct Celkem:

71, 5]

>,93
135,05
28.93

M Pftiun hmot HSV Cdkein s

-11079,84

-3810,54
-l4890^>

-26 777, 48

-26 194,08
-2 528,88

-S6 348,76
-2 Ž7S.5U

-49 045,02

-163 169, 72

-5942,80
-SM2^0

-586,OS
-l 012,95

-23 006.96

-4 <4, 58
. 5190, 11
.7 518,45

97>, 10

-9 851, 22

-23 373,74
-18604, 49

-< 304, 83

134^8
COfcrre-/^ teas fra IBFH:
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