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SMLOUVA O DÍLO

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

ČI. I. Smluvní strany

Objednatel:

zastoupeny:

se sídlem:

IC:
DIČ:

Obec Psáry

Bc. Milanem Váchou, starostou obce

Pražská 137, 252 44 Psáry

00241580
CZ00241580

Osoba oprávněná k jednáni
ve věcech technických: Milan Vácha, 602 754 837

dále jen "objednatel

Zhotovitel:. SANAP společnost s ručením omezeným

osoba oprávněná k
jednání za spol: Marcel Kříž, jednatel společnosti

se sídlem:

IC:
DIČ:

Marie Pomocné 291/4, 412 Ol Litoměřice

41324714
CZ41324714

osoba oprávněná k jednání
ve věcech technických: Marcel Knž, 602 417 778

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 10: "Rekonstrukce mostu úl. Za Můstkem (SO Ol) Psáry" (dále jen Dílo), stavební
povolení vydané dne 26. 6.2018 MěU Cemošice č.j. MUCE 38837/2018 OSU.

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



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

Zhotovitel se zavazuje za podmínek uvedených v této smlouvě řádně a včas provedené dílo
bez vad a nedodělků předat objednateli v terminu uvedeném v či. V. této smlouvy.
Při zpracovávání 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 ne vhodnost jeho požadavků a
pokynů nebo vady objednatelem předaných podkladů, jinak odpovídá za škodu tím
způsobenou.

ČI. III. Cena díla

Cena díla činí 1. 958. 603, - Kč + DPH 21% tj. 411.307, - Kč, cena celkem 2. 369. 910, - Kč.
Nabídka zhotovitele, včetně výkazu výměr je přílohou č. l této smlouvy.
Dohodnutá cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla dle
této smlouvy. Sjednaná cena je cenou nejvýše phpustnou.

v

ČI. IV. Platební podmínky

l. Podkladem pro zaplaceni ceny za dílo je faktura za provedené práce vystavená
zhotovitelem a to vždy za kalendářní 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 znění 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, ú6el platby - úhrada díla, fakturovaná
/částka, razítko a podpis oprávněné osoby. Pnlohou bude kopie protokolu provedených
práci a po dokončení protokol potvrzující převzetí díla s podpisem objednatele.
Objednatel je oprávněn doručenou fakturu ve lhůtě splatnosti zhotoviteli vrátit, jestliže
vyúétovaná cena není v souladu s cenou za provedeni 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 doručeni nové nebo opravené faktury.
Do doby doručení nové nebo opravené faktury není objednatel v prodlení s placením ceny
za dílo.

4.

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

v

ČI. V. Doba a místo plnění

l. Zhotovitel se zavazuje zahájit dílo l. 3. 2019 (dle klimatických podmínek) a stavbu
dokončit do 10 týdnů.

Místo plnění: můstek v úl. Za Můstkem, Psáry

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



l.

2.

3.
4.

5.

6.

C). VI. Záruka

Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá předmětu plnění definovanému v této
smlouvě a příslušným právním předpisům.
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.
Záruční lhůta díla počíná běžet převzetím díla objednatelem a její délka činí 3 roky.
Objednatel je povinen vady díla písemně reklamovat u zhotovitele, a to bez zbytečného
odkladu po té, co se o nich dozvěděl.
Právo na odstranění vady předmětu díla objednatel u zhotovitele uplatní písemnou formou.
Zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději do deseti pracovních dnů od doručení
reklamace, reklamovanou vadu odstraní.
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 1. 000, - Ke za každý započatý den prodleni,

b) s odstraněním záruéní 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 prodleni.

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 vymáhat
samostatně vedle smluvní pokuty.

5. Uhrazením smluvní pokuty nezaniká povinnost odstranit závadný stav.

ČI. Vlil. Ukončení smluvního vztahu

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

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

3. Za podstatné porušení povinností zhotovitele dle této smlouvy se považují zejména
pnpady, kdy

a) zhotovitel je v prodleni s řádným předáním díla déle než 10 dnů,

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



c) zhotovitel při prováděni díla postupuje v rozporu s pokyny objednatele.
ZJ.!tí . °bJednatel nepodstatné porušení smlouvy, je povinen tuto skutečnost písemné
sdělit zhotoviteli a poskytnout mu k jeho odstranění pnměřenou lhůtu. Nebude-Ii ve lhůtě
porušení smlouvy odstraněno, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
Odstoupeni musí být učiněno v písemné formě a je účinné od okamžiku doručeni 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 platností 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 šiji před podpisem přečetly a že souhlasí s jejím
obsahem. Na důkaz toho připojuji své podpisy.
Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními
stranami.

i/ttsřreitj&iW
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l.

2.

3.

4.

Za objedná

Bc. Milan Vácha
starosta

|Sc!iví:eno usnesením............... 03(

jObcePsáryč.

!2eáne.... 7"..{<,-,̂ 8

Za ztfotovitel

Marcel Knž

fednatel společnosti

"lila-
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Obec Psáry
Pražská 137

25244Psáry

V Lltomřřidch dne 25. 10. 2018

Věc: Nabídka - Havarijní rekonstrukce mostku v úl. Za Můstkem, obec Psárv

Váženi,

pnlohou Vám zasíláme cenovou nabídku na veřejnou zakázku malého rozsahu "Havarijní
rekonstrukce mostku v úl. Za Můstkem, obec Psáry".

K naši cenové nabídce bychom rádi poznamenali, že nám není jasné následující:
Řešeni záběrů soukromých pozemků pro realizaci
Provizomf lávka pro pěší
Způsob řešeni objízdné trasy (pravděpodobné nelze zajistit výjezd osobních vozidel
z přilehlých objektů

ZaSANAPs.r.o.

SA NAP
apslBino&t B ni 6>n trn amewnfm

Mariď Po^tsné 4
412 ČI UTW--?ŘICE

tál. 416 735 7 ;S .::-u: <1i3 732 S40
Wi C7.'/^^7^

Marcel Křiž

Jednatel společnosti

.. ^ y

.Íi '. . www,sar'3f C.;



SMI.OIJVA O DÍLO

umřená dle S 25fi6 a "asi. zákona č. S9/2012 Sb., oheanskiho (dále ̂ ohča^ký zákomk-
mezi:

v

CL I. Smluvní strany
Objednatel:

zaaoupeny:

se sídlem:

1Č:
DIČ:

Obec Psáry

Milanem Váchou, starostou obce

Pražská 137, 252 44 Psáry

00241580

Osoba oprávněná k jednáni
ve věcech technických: Milan Vácha, 602 754 837

dále jen "objednatel"

Zhotovitel:. SANAP společnost s ručením omezeným

osoba oprávnéná k jednání za spol: Marcel Kn-ž, jednatel společnosti

se sídlem: Marie Pomocné 291,4, 412 Ol Litoměřice

IČ:
DIČ:

41324714
CZ41324714

osoba oprávněná k jednám'
ve věcech technických: Marcel Kffž, 602 417 778

dále jen " zhotovitel"

v

ČI. II. Předmět a účel smlouvy
zh.otoy"rse l..se. MvazuJe ,provést na svůjná!dad a "ebezpeéi pro objednatele dílo spočivaiics^?^^^ít?é^!Y:'^^^
fro^"'^e*Tfr"*ce. TOfu^ zfl M"rtew^
povoleni vydané dne 26. 6.2018 MéU ČemoTiw"i]. M'U^^/20^1^ U"OJ'
'' °yecT;1. T. mrazuje tluo. Provedené bez vad a "eáodélků převzít a zaplatit sje

cenu, jak je dohodnuto v 61. III. této smlouvy.
2' y^erlpodk!ady'. ^e,ré ol>Jednatel Předd zhotoviteli k provedeni díla, jsou maje

^led"^!e^aohitel Pfed^,P^kÍady"oubÍe'&ate^ ^vtTzu zubShuomoS
nejpozději do tři dnů, po ukončení této smlouvy. ' ~ - ' ~r" "~ ""'''"'*' UUIUauu'



3, Zhotovitel se zavazuje za podmínek uvedených v této smlouvě řádné a vias provedené dílo
bez vad a nedodělků předat objednateli v terminu uvedeném v 61. V. této-smÍouvy-'

4. Při zpracováváni díla je zhotovitel povinen dodržovat právní předpisy, ČSN technické
nonny, ujednáni této smlouvy a n-dit se předanými v^hozimi podklady 0'bjednatele'a "jeho

v/.:zhotovitel je Yšak. POVÍ"e" obJe<:l"atele upo?.omit na nevhodnost jehopožadavků'a
pokynu nebo vady objednatelem pfedaných podkladů, jinak odpovida"za"š"toďu"tim

ČI. III. Cena dfla

cmadfla,činl !. 958 603'-KÍ+ DPH21% tJ. 411 307,. Kč, cena celkem 2 369 910, - Kč.
i zhotovitele, včetaS výkazu výměr je pHIohou é. l této smlouvy. ~ "" " "'

.
Doho.dnutó.ce"a zahrnuJe veškeré nél(lady zhotovitele Souvisejfcfs provedením dfla dle
této smlouvy. Sjednaná cena je cenou nejvýše pfipusůiou.

l.
ČI. IV. Platební podmínky

podkladT pro zaPlacem. c">y za dílo je faktura za provedené práce vystavená
l a to vždy za kalendánif měsíc a dále po předání dokoniené stavby objednateli"

2. Faktury jsou splatné ve lhůtě 21 dni ode dne jejich doruíeni objednateli.
3. Faktury musi mít veškeré náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb.. o dani

ZJ'řidaDe, hodn°ty;/. ve. ménÍ P02áéJši(:h Předpisů, zejména"oznaíeni"zho'tovitd"e°"a
obJe<dTk; sid'°'Ič;DIČ: čfs'o-fakt"0', datum vystaveni faktoy. &n"spiatn^ti7oz'ncaietí
^nčž'"hous1avu a čisl° ůčtu- na.ktel7 ^ "a platil, ufel platby^'ůhradaďia; fakturova ná

. razítko a podpis oprávněné osoby. Pnlohou bude kopie protokoÍu"
práci a po dokonéem- protokol potvTzujfcí převzetí díla s podpisem objednatele'.
Objednatele oprávněn doručenou fakturu ve lhůtě splatnosti zhotoviteli vrátit, jestliže

Z"ctov<a"á.cena, neni vsouladus^nou za provedem předmětu ďi!a"sjednuiou7te^
smlouvé nebo faktura^neobsahuje náležitosti" dk předchozího'odstavcej tohoto"článku"
^áÍlL?bjed, n.ate!-.vadnou faktlml. zhotov'teli' Prestóvé-beíe1~ puvodnHhŮta"splat^tT

 

róulůtasplat"osti vdélce 21 dnů za<sne bsžeť°d d"r"&n7nove'nebo"opr^enéťM^v';
Do^°by donlčem nové nebo opraveDé faktury není °bJe<i"a<eIvprodíem7plac"enfi^<
Z8 Q1IO.

5. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsáni částky z ůCtu objednatele.

4.

l. V. Doba a místo plněni
' . zhotov!te, l_se zavazuje zahájit ďl° ' -3-2019 (dle klimatických podmínek) a stavbu dokončit

inu.

Místo plněni: můstek v u). Za Můstkem, Psáry
2. O převzetí díla bude sepsán písemný protokol (stavební demk).

ČI V(. Záruka



2.

3.
4.

5.

6.

Dílu má vady jestliže jeho provedeni neodpovídá předmětu plnéni definovanému v této
smlouvě a příslušným právním předpisůni,
Zhotovitel odpovídá za vady díla, za odborné zpracováni, za sprá\'nost a úplnost a za soulad
di}as podmínkanu této smlouvy, pokyny a podklady předanými Aoloviteli objednatelem
a právmmi předpisy.

Záruční lhůta díla poéiná běžet převzetím díla objednatelem a její délka éinf 3 roky.
Objednatel je povinen vady díla písemně reklamovat u zhotovitele, a to bez zbytečného
odkladu po té, co se o nich dozvěděl.

Právo na odstraněni vady předmětu díla objednatel u zhotovitele uplatni písemnou fonnou.
Zhotovitel bez zb}-teíného odkladu, nejpozději do deseti pnicovnich dnů od doručeni
reklamace, reklamovanou vadu odstraní.

Zhotovitel odpovídá 7a vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím chybných
p?'Íladů a. Pok>rn" Padaných objednatelem nebo tfetími osobami, pokud na jejich
chybnost objednatele neupozornil, ai ji mohl zjistit.

2.

ČI. Vil. Sankce
Pro pKpad prodleni zhotovitele:

a) s předáním díla se sjednává smluvní pokuta ve výši 0, 05% z ceny díla vCetně DPH
nejméně však l . 000, - Kč za každý započatý den prodlení,
b^s odstranénim záruínj vady dle odst. 5 61. Ví. se sjednává smluvní pokuta ve výši 2. 000,.
Ki za každý započatý den a neodstraněnou vadu.

Pro případ prodleni objednatele s úhradou faktury se sjednávají- smluvní úroky z prodleni
ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodleni.'
Zhotovitel ̂ je povinen uhradil smluvní pokutu na účet objednatele ve lhůtě uvedené ve
vyúčtování smluvm pokuty.

Ulirazenim smluvm pokuty něm dotéen nárok na náhradu Škody, kterou je možno.
samostatné vedle smluvní pokuty.

Utu-azenim smluvm' pokuty nezaniká povinnost odstranit závadný stav.

l.

2.

3.

ČI. Vili. Ukoníeni smluvního vztahu
Smluvní strany mohou ̂smlouvu jednostranné ukončit odstoupením ze zákonných důvodů.

li musí být písemné, jinak je neplatné.
Objedmtel^je oprávněn od smlouvy odstoupit v pnpadě, že zhotovitel podstatné nebo

poruší ustanoveni této smlouvy.

Za podstatné pomšem povinnosti zhotovitele dle této smlouvy se považuji zejr
pnpady, kdy

a) zhotovitel je v prodleni s řádným předáním díla déle než l O dnů.
b^zhotoyi tel neoprávnéně^nebo bezdůvodné přeruš; či ukonéi prováděni díla před ieho

a předáním objednateli,

c) zhotovitel při prováděni ďla postupuje v rozporu s pokyny objednatele.



4. Zjistf-li objednatel nepodstatné porušení smlouvy, je povinen tuto skuteinost písemné
sdělit zhotoviteli a poskytnout mu k jeho odstraněm přiméfenou lhůtu. Nebude-li ve lhůtě
porušeni smlouvy odstraněno, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

5. Odstoupeni musí' být učinéno v písemné formě a je účinné od okamžiku domčení druhé
smluvní strmé.

ČI. ÍX. Závěreíná ustanoveni
Tato smlouva může byl méněna či doplňována pouze po vzájemné dohodí smluvních stran

formou dodatků podepsaných smluvními stranami. Veškeré dodatky k této smlouvě musí
mft písemnou formu, jinak jsou neplatné.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platnosti originálu, z nichž každá
smluvní strana obdrží jedno. Nedikiou součásti této smlouvy je pnloha 6. l - cenová
nabídka zhotovitele víetně výkazu vým6r.

Smluvní strany této smlouvy prohlašuji, že šiji před podpisem přeíetly a že souhlasí s jejím
obsahem. Na důkaz toho připojuji své podpisy.

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

2.

3.

V Psárech dne

Za objednatele

V Ijloměřicich dne 24. 10. 2018

F/'. r^nť
Za zhotovitele >;.. >;i.-. '' . ^ . -..-'. fWr"

Milan Vácha
starosta

Marcel Křiž

jednatel spole^iíosli



Technická kvalifikace - seznam stavebních práci obdobného charakteru
Veřejná zakázka:

^TriJnLrek°nstn!kce-m"tku^^^

SANAP společnost s ručením omezeným

^eaS^d^wteíetimtoíe^^^
stavební práce č.l
Oprava TU Praha Hostivař^PrahalT^

Tomáš Bílek, tel. 475 300 222

stavební práce č. 2

Oprava mostů v km 144, 972 a 145, 369 Mladotice-Ž^e

Ivan Kavka, tel. 606 747 521

stavební práce l. 3

111/01611 Vrchovina - 2 x propustek
Údržba silnic Králouéhradeckého kraje aT
Petr Buliček, tel. 725 901143



Datum vzniku a zápisu:
Spisová značka:
Obchodnf firma:

Sídlo:
Identifikaénf tfslo:

Právní forma:

Předmět podnikáni:

Statutární orgán:
Jednatel:

Počet členů:

Způsob jednáni:
Společnici:

Společník:

podn:

Spoleénfk:

Podň:

Základní kapitál:
Ostatní skutečnosti:

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Ústí nad Labem

oddíl C, vložka 565
25. června 1991

C 565 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

SANAP společnost s ručením omezeným
Utoměřice, Marie Pomocné č.4, PSČ 41201
413 24 7U

Společnost s ručením omezeným

kadeřnictví

kosmetické služby
projeklová íinnosl ve výstavbě
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách l ai 3 živnostenského zákona
Prováděni staveb, jejich zmén a odstraňováni '
Pedikúra, manikúra

MARCEL KRB, dat. nar. 14. února 1973
Lltoměňce - Předméstl, Karoliny Svěllé 2214/8, PSČ 41201
Den vzniku hjnkce: 23. listODadu 2011
l

Jednatel zastupuje společnost samostatně v plném rozsahu.

LADISLAV KŘÍŽ, dat. nar. 27. června 1946
Sámova 113U19, Předměstí, 412 Ol Litoměřice

Vklad: 312 000. - Ke

Splaceno; 100%

Obchodní podíl: 312/735
Druh podňu: základní

Kmenový list: nebyl vydán
MARCEL KŘÍŽ, dat. nar. 14. února 1973
Karoliny Světlé 2214/8, Předměstí, 412 Ol Litoměřice

Vklad; 423 000, - KČ
Splaceno: 100%

Obchodní podlí: 423/735
Druh padnu: základní

Kmenový list: nebyl vydán
735 000, - Ke

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle S 777 odst.
5 zákona e.90/2012 Sb" o obchodních společnostech a družstvech.

Údaje platné ke dni: 23. Hjna 2018 03:37
1/1



^--'
.

'/ Výpis z veřejné částí Živnostenského rejstříku
PlatnostkOI. 10. 201809:10:32

Obchodu, fin"": SANAP .poktno,, , ̂ (, "," ""."",,"
^^dt, _,^ , M"ric. pomoc"é29'/4. <"<^. >"".^e-PMn,M

ťjslo osoby: 41324714

Stalulámi oiyán něho jeho fknmé:
Jméno a ptíjmcnf: Marcel Kffi (5)
Vznik funkce: 23. D.2011

Živnostenské oprávněni č. l

Predmd podnikAu: Projektoví ilnaost ve v^uvbi
Dmh živnosti: Ohlaiovaci vfaani
Vznik oprávnénf: 07. 10. 1992
Doba platnosti oprivninl: na dobu neurHtou
Odpovědný zástiipce;

Jraénoapffjmenf: lig. Jiří VanKck (l)

Živnostenské oprávněni Č.2
ffcdmit podnikáni: Kadcřnicfvi
Druh iivnosti: Ohlaiovcl řemeslná
Vznik oprtvniai: 03.03. 1994
Doba platnosti opi ávnini: na dobu neurdtou

Odpovědný zástupce:

Jménoapřjjmeni: Marcela KHiovi (2)

Íivicslemkeopriwenic.S
PWmit podnikáni: Kosmttické aluiby
Dnh živnosti: OhlaSovicf hmedná
Vziiik opravnini: C3.SS. l994
Doba platnosti oprávněni; n> dubu neurdtou
Odpovéífný zástupce:

Jméno . prijineal: Helena Křffová (3)

Živnoslmile opravninl c. 4

 

dnrf, podnikán, p",^inl ,t, veb, JeJlcl, zn, in . od"r, "ovinf
Druh živnosti. Ohl. fovcl vizaný
Vznik oprivaSn): D7. 10. D92
Doba platnosti oprávněni: na d>b> neurdtou
Odpovědný zástupce:

JméroapHjmcni: Ladislav KhB (4)

Živnosietiské oprávněni č. 5
PfedmitpodniJt.mi: Pedikúra, manikúra
Dn-hiiviiosti. Ohlašovací řemeslň.
Vznik opravntnl: 11. 11. 1998
Doba phhinsti oprávněni: na dubu neurčitou
Odpovědny zástupce:

Jménoapnjmeni: Hdtna Kříiovi (3)

ZVW2,awEB004L'0.>2



Živnostenské oprávněni č.6
pFcdmil podnikíai: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách l ai 3 (ivnostenského zákona
Obory íínnosti: Velkoobchod a maloobchod

Ubytovací služby
Realitní Činnost, správa a údržba neinovltostí

Druh živnosti; Ohlašovací volná

Vznik oprávnéni: 03. 08. K92

Doba platnosti oprávněni: na dobu neurčitou

Provozovny k předmětu podnikání číslo

l. Ptvjektová činnost \v výstuvhe
Adresa: Marie Pomocné 291/4, 412 Ol, Litumfřlce. Předméstl
Identiftkaéni čisto provozovny; 1602637031
Zahájeni provozováni dne: 07. 10. 1992

2. Kadernictvi

Adresa: Marie Pomocné 291/4, 412 Úl, Lltomiřicc. Předměstf
Identiíikačnf éislo provozovny; 1002637031
Zahájeni provozuvánf áne: 21. 03. 1994

3. Kosmetické služby

Ad"sa: Mařit Pomocné 291/4, 411 M, Lllnměrice - FřtdměsM
Idenlifikacni číslo provozo\'ny: 1002637031
Zahájeni provozování dne: 21. U3. 1994

4. Prováděni staveb, jejich změn a odstfaňování
Adresa: Maric Pomocué 291/4, 412 B), Litomiřlce - PfEdm&tf
Identifikační Čisto provozovny: 1002637031
Zahájení provozování dne: <17. 10. 1992

5. Pedikúra, manikúra

Adresa: Marie Pomocné 291/4, 41201, Litomiřicc - Předmistl
Identifikaini Číslo pruvuzovay: 1002(37031
Zahájení provozováni dne: 11.11. 1998

fi. Vfmba, obchod a sluSby nruvedmé v přilohách l ai 3 iivnosleiistého takána
Ohoř činnosti: Uhylovaci íiiižhy

Adresa: Palackého 282, 411 55, Tereiín
Identifikaíní Číslo provozovny; 1011568144
Zahájení provozováni dne: 11.04.2017

Seznam zúíastníných osob

Jméno a pfijmeni: Ing. Jfři VanSřek (l)
Datuin narozeni: 28.07. 1953

ObEanslvi: Česká republika

Jméno aprijmenj;
Datum narozeni;

Obran štvi;

Marcela Křížová (2)
21.05. 1947

Česká republika

JménoapHjmeni:
Datum narození:

ObČanstvj:

Helena KfBova (3)

24.07. 1975

Česká republika

. 2.
ZVW;itWEB0041A).t2
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Jméno a přijmcni-
Datiuii narozeni:

Obíanfctvi.

Jméiio u prijmeni:

Datum narození:

I.adislav Kh'i(4)
27. 06. 1946

České republika

Marcel Khz (5)
14.02. 1973

UM přisluiný podle §71 odsl. 2 tivnosunského dkon, : Mhtskí ůMUtoniWce- -

^=s^:bcbod"usvédiujc'fe -uvcdmé v [om'°v^^ ̂ ^ p'-.. ̂  ^,

3 .
/^W 7. if\\'t;tí(Xj-1l/'. 1;



f^f\spe
Firma: FIRAST s. r.o.

Soupis objektů s DPH
Stavba: 35890 . Most Za můstkem
Varianta: IV -

Odbytová cena:
OC+DPH:

1 958 603, 31
2 369 910,01

Objekt '"-ui



<^Aspe'
Stavba:

Rozpočet;

^

Firma: FIRAST s. r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
35890 Most

S0001 Všeobecné ooložk SO 001 247 189. 00

_3) 02841

Název položky

Víeobecné konatrukce a pláce
POMOCPRACE ZAJIST NEBO zfáz REGULACIAOCHRANU DOPRAT

luhmná.. částta, mus">bsah°''at ve^ré náklady na doéasné uprala regulaci
|doprayy(i^éš[^na staveništi a nezbytné značeni a opatfenFvyprývaHďz'''
[požadavků BOZP na staveništi v6. provizornich lávek a nájezdů','

pro pěší' v souladu s vyhl. é. 398/2009 Sb., o
[obecných technických požadavcích zabezpeeujicich bezbariérové užíváni staveb.

lp.°.řb"-real'z,ace ?avby zajištén přfstup k °bjektůmpro"požámi''tec'hnrk 'u"p>^c°re;
služby. Pevná cena. ' ' --. ".-, r-.-,

l,z.6"štén"."že"ýrsl<ycn slti béhem rea"zace stavby dlepožadavku''sprav'c'ů. Nutné'
l^yčenl všech P°dzemnte'' síti s protokolámfm zápisem přislušnýc^spravců"
Přesnou polohu podzemnich vedeni ověřit ruéné kooaními sondami. ' ?o'dz

m^objednatetem povolené néklady na požadovaná zařízeni zhotovitele-tlaková
_kanalizace, vodovod, tetefon, nnkabel. nadzemn[ veřejné osvétieni"
PRŮZKUMNÉ PRÁCE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ MÁ p6^R5ĚÍ[T
ShmJováni kvality vody oo dobu stavby a zneiišténi:pro^T

hmuje veškeré náklady spojené s objednatelem požaďo^n^mi"
[OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMÉMÉŘIÓSKÁ MĚÍ^NT
|2aměřenl skuteiného provedení díla ke kolaudaci
'3x tištěné pare i- 1x CD
Pevná cena.

MJ ^ _Množstvijg!E"a*"'"'>>
'rdiiffcA <ďďltrJednotková

ly s-^-. r- G'"^t Q ^t

KPL l 1. 000 133250, 00

Celkem

247 189,00
33 250,00

K( 1, 000 J 5225, 00 5 225,00

OUBORl 1. 000 | 11875, 00 11 875,00



shrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
HM l 1, 000 l 14 250. 00 l 14250, 00.02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ

Kontrolní meteni' a vytyéováni v průběhu stavby

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
029401 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVANÍ DOKUMENTACE KČ l 1,000 l 7 125,00 | '5,00

havarijní a povodňový plán -(tiskem 2x +1x CD)
'evna cena.

zsThrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
02941; OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVANÍ MOSTNÍHO LISTU SOUBOR l 1,000 l 8075,00 l 8 OTC^

MOSTNÍ LIST (5x tiskem + 1x CD)
Pevná cena.

:ahmu)e veškeré náklady spojené s objednatelem požadQvanými pracemi
029431 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVANÍ ROS KČ 1, 000 200, 00 53 200,00

nyaiizauii uuKuiiitíllldLtí uavuy {uiKsnrvs
dokumentaci staveb PK a mostních konstrukci, v souladu s PDPS, Řeší podrobnosti
pro kvalitní a bezpečné zhotoveni stavby. Vypracuje autorizovaná osoba. Odsouhlasí

, t<" 7>^-i>,̂ al n^t-1/t. tn" n^. a^nm. i ^InL., .mqgl.. a/<t iin ftiinni nt ;t?A&DD.(:Í.. u.

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

4| 02944| OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEC PROVEDENlV_DIGITfORME. KČ
,
000 l 26 600, 00 26 600,00

Dokumentace skutečného provedení stavby. Výkresy a související pfsemnosti
izhotovené stavby potřebné pro evidenci mostu. Výkresy odchylek a
!zmén stavby oproti DSP, PDPS. Ovéfené podpisem odpovědného zástupce
Izhotovitele a správce stavby - tiskem ve 4 vyhotoveních a 1 x na CD. Zadavatel
l poskytne projektovou dokumentaci ve stupni DSP+PDPS v otevřeném formátu *. dwg.

jje_veskeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
0294; OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKY PLÁN KČ .

000 14 250, 00 4 250, 00

Geometrický oddělovači plán pro majetkové vypořádáni vlastnických vztahu.
potvrzený katastrálním úřadem.
12 x tiskem

l Pevná cena.



l položka zahrnuje;
l- přípravu podkladů, podáni žádosti na katastrální úřad
- polní práce spojené s vyhotovenim geometrického plánu
- vypoéetni a grafické kancelářské práce
- úřední ověřeni výsledného elaborátu

-schváleni návrhu vkladu do katastru nemovitosti příslušným katastrálním úřadem
61 0295: OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY KUS | 1,000 117100,001 17100.00

hlavni prohlídka provizoria před uvedením do provozu, periodické prohlídka'

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
029531 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNI MOSTNÍ PROHLÍDKA KUS l 1, 000 l 8075. 00 l 8075. 00

81 02960|

položka zahrnuje ;
- úkony dle ČSN 73 6221
- provedeni hlavní mostní prohlídky oprávněnou fyzickou nebo právnickou osobou
-''yhotoveni záznamu (protokolu), který jednoznačné definuje stav mostu
OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR KČ | 1,000 | 19 000,00 | 19000,00

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovaným dozorem
9| 029901 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KČ| 2. 000 l 2707. 00 414.00

Náklady na zřízeni informaénich tabuli s údaji o stavbé s textem dle vzoru
objednatele. Po ukonéenl stavby odstranéni. Pevná cena.

položka zahrnuje:
dodáni a osazeni informaénlch tabuli v předepsaném provedeni a množství s

obsahem předepsaným zadavatelem
veškeré nosné a upevňovací konstrukce
základové konstrukce včetně nutných zemních práci
demontáž a odvoz po skončení platnosti
připadne nutné opravy poškozených éátl béhem platnosti



<S?Aspe*
Firma: FIRAST s. r. o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba:

Rozpočet:

Pór. číslo

35890 Most
SO 201 Most

SO 201 1 591 414, 31

Kód položky Varianta
:- --d]pdi ^.. -nit

Název položky

všeobecné konstrukce a práca

'MJ, .Množství ""'"""""".T
^ Jednotková Celkem1

158 784, 40

11

21 014131

POPLATKY ZA SKLADKU VČETNĚ DOPRAVY

38, 325+28, 955=67, 280 [AJ

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na
skládce.

POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)

íivičné podkladní vrstvy 25, 54=25, 540 [A]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky souvisejfci s uložením odpadu na
skládce.

M3 l 67, 280 230, 00 15474, 40

M3 84, 300 1 700, 00 143 310. 00

31

1

113326

4| 1133361

51 11372

Zemni práce
ODSTRAŇ PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO
12KM

plocha před a za mostem 0, 2'3, 0'3, 4*0, 2'3, 8'3, 2=4, 472[A]

Ppložka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranpu sutí a s vybouranými hmotami
ODSTRAŇ PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 12KM_

olochy komunikace
0, -f5"3, 0'3, 4+0, f5'3, S'3, 2=3, 3S4 M7
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami
FRÉZOVÁNI ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH

M3 4,472 342, 00

85491, 56

1 529, 42

M3 3, 354 | 855, 00 2 867, 67

M3 22, 000 1 037, 00 22 814, 00



most

5, 5*4=22, 0000 ťS/
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami

1[ 11511) ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN HOD) 72,000 | 76,00 5 472.00

předpoklad Shodin 25dnl 8*25=200, 0000 [AI

Položka čerpáni vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní éerpaci
PŘEV VOD NA POVRCHU POTR DN DO 1000MM NEBO ŽLAB R.O. DO 3.6MJL 11527| M l 13,000 l 2356,00 30 628,00
bet. trubka ON 1000

1 etapy prováděni 13*1=13, 0000 ÍA]

Položka převedení vody na povrchu zahrnuje zřízení, udržování a odstranění
121101 SEJMUTI ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 1 KM M2 l 32, 150 l 48. 00 1 543,20

v okolí mostu 3"2, 5+3. 0*2, 3+3, 5'2. 5+2"4, 5=32, <5 [A]

položka zahrnuje sejmutí arnice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou
dopravu

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

M3 l 5, 590 l 162, 00 l123731 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. l 905, 58

plocha před a za mostem 3, 0'3. 4'0, 25+0. 25''3, 8'3, 2=5, 59[A]



položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemfsténř, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetřeni výkopišté po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich
dočasného zajištění
- ztíženi 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
ustanoveni k pól. 1151,2}
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těženi a rozpojováni jednotiivých 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 ětětových stěn)
. úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů ve. 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 umožňujici provedeni vykopávky (příjezdy, sjezdy,
nájezdy, lešení, podpěr, konstr.. přemosténf, zpevněné plochy, zakryti a pod.)
- nezahrnuje uloženi zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují
se v položce č.0141**

M 12473| VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČI TR. M3 l 22, 400 | 120, 00 l 2688,00 |

výkop pro betonové potrubí DN100 16'2, 0'0. 7^22. 4000 [A]



11 13173

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetřeni výkopišté po celou dobu práce v něm v6. klimatických opatřeni
- ztíženi vykopávek v blízkosti podzemního vedeni, konstrukci a objektů ve. 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)
- čerpáni vody vč. čerpacích jímek, potrubf a pohotovostní čerpací soupravy (viz
ustanovení k pól. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těženi a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošeni výkopku
- svahováni a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni
znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstraněni kořenů a napadávek
- paženi, vzepřeni a rozepřeni vč. pfepažovánř (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případné i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná
položka
- udržováni výkopišté a jeho ochrana proti vodě

HLOUBENI JAM ZAPAŽ l NEPAŽ TŘ. l

výkop za operou 2'6'í, 7"2, 2+0,9*t, f'6*2=52, 68 řA;

M3 52.680 209. 00 11 010, 12



položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava. pfemisténl, přeloženi, manipulace s výkopkem
- kompletní provedeni vykopávky nezapažené izapazene
- ošetřeni výkopiSté po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatřeni
- ztíženi vykopávek v blízkosti podzemního vedeni, konstrukcí a objektů u6. jejich
dočasného zajištěni
- ztíženi pod vodou, v okolí výbušnin, ve stisnéných prostorech a pod.
l- příplatek za lepivost
- těženi po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpáni vody vč. čerpacích jímek, potrubi a pohotovostní čerpací soupravy (viz
lustanoveni k pól. 1151, 2)
l- potřebné sniženi hladiny podzemní vody
l- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
l- vytahováni a nošení výkopku
l- svahováni a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni
Iznehodnocené klimatickými vlivy
- ru6n! vykopávky, odstraněni kořenů a napadávek
- paženi, vzepřeni a rozepřeni v6. přepažováni (vyjma štétových stěn)
- úpravu, ochranu a očištěni dna, základové spáry, sten a svahů
l- odvedeni nebo obvedeni vody v okolí vÝkopišté a ve v^koEištj^
IULOŽENI SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 100% PS

utaženi sypaniny do násypu se zhutněním do 100% PS. Zásyp v korytě toku před
opérpu * za operou 0.9'1, 1'6'2* 2, 5'2, 2'2'4=33,87 [A]

M3 l 11, 870 l 68, 00-1 807. 16 l



[^JUluz^(a -i.diniiujc'."

l- kompletní provedeni zemni konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
[-úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo
|vysouienim, přip. jiné úpravy za účelem zlepšeni jeho mech. vlastnosti
!- hutněni i různé míry hutněni
l- ošetření ůtožiité po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatřeni
-ztíženi v okolí vedeni, konstrukci a objektů a jejich doiasné zajištěni
- ztíženi prováděni vč. hutněni ve ztížených podmínkách a stisnéných prostorech
l- ztížené ukládáni sypaniny pod vodu
- ukládáni po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) v6. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu

- výměna části zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutněni a výplň Jam a prohlubní v podloží
- úprava, oČJětění, ochrana a zhutnění podloží
- svahováni, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích

- udržováni úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňujici provedeni zemni konstrukce (příjezdy,
sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce. přemostěni, zpevněné plochy, zakryti a

dLX
131 77501 ZEMNmRÁZKY ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH M3 l 7, 200 380.00 2 736. 00

použije se vhodný materiál z výkopu
3'1'1, 4-<-3'ri=7, 2000{A]



položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. vyberu vhodného materiálu
-úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo
vysouéením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutněni i různé míry hutněni
- ošetřenř úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztíženi v okatí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztíženi provádění vč. hutněni ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládáni po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutněni a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahováni, hutněni a uzavíráni povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích

- udržováni úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemni konstmkce (příjezdy.
siezdv. náiezdv. lešení. Dodpěrné konstrukce. přemostění, zpevněné Dlochv. zakrytí

M 173101 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3 l 3, 375 185.00 624,38

<2+2, 2+3, 2+3, f +3, OJ "0, 5*0, 5=3, 375 [A]



15| 18110

16| 18221

17| 18242

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, třidénim, promlchánim nebo
vysoušením, přip. jiné úpravy za účelem zlepšeni jeho mech. vlastnosti
- hutnění i různé míry hutněni
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztíženi provádění vč. hutněni ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošeni materiálu
- výměna částí zemni konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutněni

- svahování, hutněni a uzavíráni povrchů svahů
- udržován) úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedeni vody v okolí úložiště a v úložišti
-veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemni konstrukce (příjezdy,
sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakiyti a
pod.)

ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. l

Před a za mostem 3 .3, 4+3, S*3, 2=22, 36 [A]

položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnáni výškových rozdílů. Míru zhutnění
určuje projekt.

ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0, 1 DM

Kolem mostu 32, 15=32. 15 [A]

Doložka zahrnuje:
nutné přemístění arnice z dočasných skládek vzdálených do 50m
'ozprostře^níoTmce v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5
ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI

M2 ] 22, 360' 13, 00 290, 68

M2 l 32. 150 24,00 l 771,60

M2 l 32. 150 20. 00 643. 00



32, 15=32, 15 [A]

Zahrnuje dodáni předepsané travní směsi. hydroosev na omici, zaléváni, prvni
pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

181 1824' OŠETŘOVÁNI TRÁVNÍKU M2 Jj?, 150 5, 00 160. 75

32, 15=32. 15 [AI
Zahrnuje pokosenlse shrabáním, naloženi shrabků na dopravní prostředek, s
odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu
:áklady 242 880,63

4 131,00
191 '1262| TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT ON DO 15. 300 l 270, 00

za operou 7, 5*7, 6=15,3000^
Poldika plat! pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:
- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě téžitelnosti, výplň, zásyp trativodu
véetné dopravy, uloženi přebytečného materiálu. dodávky předepsaného materiálu pro
výplň a zásyp
- zřízeni spojovací vrstvy
- zřízeni podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu
- dodávka a uloženi trativodu předepsaného materiálu a profilu
- obsyp trativodu předepsaným materiálem, připadne vloženi separaéni nebo drenážní
vložky
- ukončeni trativodu zaústénim do potrubí nebo vodoteče, připadne vybudováni
iknnř.. iii)-. it,n nh, <k>" ťkanliřkvl dlfl V_L^

201 21331| DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITEHO (DRENÁŽNÍHO) M3 ] 33,660 ] 2 500, 00 ~1 84150,00

přechodové klíny za operou 2, 2'1, 7'4, 5'2=33. B6 [A]

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništni a
vnitrostaveništnl dopravy

- provedeni drenážni vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

21341 DRENÁŽNÍ' VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) M3 l 0, 586 l 80 000,00 I 46 880, 01



231 2243251

podél římsy 6, 1 'O, 6'0, 0e'2=0, 5856 [AT
Položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveniétnf a
vnítrostaveniětní dopravy

provedeni drenážní' vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru
DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE

'oložka zahrnuje:
- dodávku předepsané geotextilie (véetné nutných přesahů) pro drenážní vrstvu.
včetně mimostaveniětni a vnitrostaveništní dopravy

provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

'ILOTY ZE ŽELEZOBETONU C30/37

5, S*3, 14'0, 225'0, 225'6=5,5319 ÍAj

M3 | 5, 532 | 3629. 00 | 20075, 63^



pofozKa zanrnuje:

-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
-zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivostí
a vlastností

- užití potřebných přísad a technologii výroby betonu
- zřízení pracovních a dilatačních spár, včetně potřebných úprav, výplně, vložek,
opracování, očištění a ošetření
- bednéní požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dfe požadované kvality
povrchu betonu, včetně odbedňovacřch a odskružovacích prostředků
- podpěrné konstr. (skruže) a těšení všech druhů pro bednéní. uloženi čerstvého
betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukci a lešení
- vytvoření kotevních čel. kapes, nálítků, a sede!
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a
pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukci a vybavení
- úpravy povrchu pro položeni požadované izolace, povlaků a nátěrů, připadne
vyspraveni
- upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí
- nátéry zabraňující soudržnost betonu a bedněni
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do
styku se zeminou nebo kamenivem
- připadne zřízeni spojovací vrstvy u základů
- úpravy pro osazeni zařízeni ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
- objem betonu pro přebetonování a nadbetonováni, který se nepřičítá ke
stanovenému objemu výplně piloty
- LlkúťlT-fyi E nilntu rtnH 1'KítÍm vrtli a uunlnŘní 7hůuaÍíť*í ^. ácti "sunnninnii nphn kampniupm

M 224365J VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505, B500B T | 1, 200 | 26 942, 00 | 32330, 40 |

1, 2=1, 2000 IA]



25| 264127

261 27152

položka zahrnuje:
veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništni

dopravy
dodání betonářské výztuze v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a

spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakoěů) a uložení s požadovaným
Eajišténim 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 jejího zabetonováni
úpravy výztuže pro ztíženi kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukci
veškerá opatřeni pro zajištěni soudržnosti výztuže a betonu
vodivé propojeni výztuže, které je součásti ochrany konstrukce proti vlivům bludnýď

proudů, vyvedeni do meřících skrini nebo míst pro měřeni bludných proudů (vlastni
i/RTY PRO PILOTY TŘ. l D DO 500MM

y 6=36. 0000 [A]
položka zahrnuje:
zřízení vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku, vrtací

?ráce zapaž. i nepaž. vrtu

čerpání vody z vrtu, vyčištění vrtu
zabezpečeni vrtacích práci
dopravu, nájem, provoz a přemístění, montáž a demontáž vrtacích zařízení a dalších

nechanismú

lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízení a dalších
nechanismů

vrtací plošiny vč. zemnich prací, zpevněni, odvodnění a pod.
v připadá zapažení dočasnými pažnicemi jejich opotřebení
v připadá zapaženi suspenzi veškeré hospodařeni s ni

'OLSTÁRE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO

mlslař pod opery 5, 2'1 '0, 1'2=1, 0400 [A]

M | 36,000' 1 453, 00 52 308, 00

M3 | 1, 040" 730, 00 759, 20



položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništnl a
vnjtrostaveništni dopravu a jeho uloženi
není-ti v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Svislé konstrukce 298 907, 93

l 27| 3333261

28| 333365|

MOSTNÍ OPERY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C40/50 (B50)

1, 055'1, 93'4. 8*2+0, 25'4, 8'0, 5*2=20, 74 7 M/
- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení dc
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu.

zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti
a vlastností,

užití potřebných pťísad a technologií výroby betonu,
zřízení pracovnřch a dilatačních spár, včetně potřebných úprav, výplně, vložek,

opracování, očiétěnř a ošetření.

bednéni požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého

Betonu, výztuže a doplňkových konstr.. vč. požadovaných otvorů, ochranných a
aezpečnostnfch opatřenř a základů těchto konstrukci a lešení,
vytvořeni kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
zřízeni všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a

3od., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
úpravy pro osazeni výztuže, doplňkových konstrukci a vybaveni,

i/ÝZTUŽ MOSTNÍCH OPER A KŘÍDEL Z OCELI 10505. B500B

>50-20,747/1000=0,7260 [A]

M3 20, 747 l 6507, 00 135000,73

T 3. 112 l 27835, 00 86622, 52



C: '29T 317171

30 [ 3173251

ry nioiciieii, vyi yurvy d pU IUlUVďiy, V^yillC* IIIIIIIU&ldVyiirSOTra-

|vnitrostavenlštnl dopravy (rovněž přesuny), véetné naloženi a složeni. ořlDadné s
l u loženi m

j- dodáni betonářské výztuže v požadované kvalitě, střiháni, řezáni, ohýbáni a
jspo^oyáni do všech požadovaných tvarů (ve. armakošů) a uloženi s požadovaným
[zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
l- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazeni a upevněni výztuže,
]- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
l- úpravy výztuže pro osazeni doplňkových konstrutel.
l- ochranu výztuže do doby jejího zabetonováni.

úpravy výztuže pro zřízeni železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok
a doplňkových konstrukcí,
i- veškerá opatřeni pro zajištěni soudržnosti výztuže a betonu,
-vodivé propojeni výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných
proudů, vyvedeni do měřicich skříni nebo míst pro měřeni bludných proudů (vlastni
měřici skříně se uvádějí položkami SD 74),

povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

KOVOVÍ KONSTRUKCE PRO KOTVENI ŘÍMSY

Voň/eni fíms (10+10)''6=120. 0000 [AI

Položka zahrnuje dodávku (výrobu) kotevního prvku předepsaného tvaru a jeho
osazeni do předepsané polohy včetně nezbytných prací (vrty. zálivky apod.)
ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)

l, 85'0, 3'6, 1'2-*-0, 35'0, 35'6, 1'2=4, 6055 ÍAÍ

KG l 120,000 | 126, 00

M3 | 4, 606 | 9 738, 00-



položka zahrnuje:
-dodáni čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uloženi do
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže. konzistenci éershfého betonu a
způsobu hutněni, ošetřeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti
a vlastností,
- užiti potřebných přísad a technologii výroby betonu.
- zřízeni pracovních a dilataénich spár, včetně potřebných úprav, výplně. vložek,
opracováni, očištění a ošetření,
- bednéni požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality
Ipovrchu betonu, včetně odbedftovacich a odskružovacich prostředků,
i- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednéni. uloženi čerstvého
Ibetonu, výztuže a doplňkových konstr., ve. požadovaných otvorů, ochranných a
Ibezpeénostnlch opatření a základů těchto konstrukci a leSenl,
l- vytvoření kotevních 6el, kapes, nálitků, a sedel,
-zřízeni všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a
pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,

úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybaveni,
31 3173651 /Ý2TUZ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T l 0, 553 l 29650, 00 16396,45

0, 553=0, 5530 f4;
položka zahrnuje:
- dodáni betonářské výztuže v požadované kvalitě, střiháni, řezáni, ohýbáni a
spojováni do všech požadovaných tvarů (v6. armskošů) a uloženi s požadovaným
zajištěním polohy a krytí výztuže betonem.
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazeni a upevněni výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazeni doplňkových konstrukci.
l- ochranu výztuže do doby jejího zabetonováni,
i- úpravy výztuže pro zřízeni železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok
i a doplňkových konstrukcí,
i- veškerá opatřeni pro zajišténi soudržnosti výztuže a betonu,
i- vodivé propojeni výztuže, které je součásti ochrany konstrukce proti vlivům bludných
proudů, vyvedeni do méncich skříni nebo míst pro meteni bludných proudů (vlastni
SLOUPKY OHRADNl A PLOTOVÉ KOVOVÉ33894 KS l 3, 000 l 305, 00 915.00



4

13261

20-20, 0000^,4;
y iiicticiieii, vyI uu^y d puiuLUVdiy, vuyiiiy iiiiiiiubidvyiiibtiii a-

[vnitrostaveništni dopravy (rovněž přesuny), včetně naloženi a složenl.připadně s
luloženfm.

- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojováni,
]- dodáni materiálu v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (véetné
pomůcek, přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její
l hmotnost, dílenská montáž,
j- dodání spojovacího materiálu,

l- zřízeni montážních a dilataénich spojů, spár. véetně potřebných úprav, vložek.
l opracováni, oéišténf a ošetřeni,

- podpěr, konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukci i doplňkových, včetně
požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatřeni a základů pro tyto

l konstrukce a lešení,

- jakákoliv doprava a manipulace dílců a montážních sestav, véetné dopravy
[konstrukce z výrobny na stavbu,
l- montáž konstrukce na staveništi, véetné montážních prostředků a pomůcek a
{zednických výpomoci,
l- montážní dokumentace véetné technologického předpisu montáže.

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,
čištěni konstrukce a odstraněni všech vrubů (vrypy, otlačeniny a pod. ),
veškeré druhy opracováni povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci.
veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků,
všechny druhy ocelového kotveni.

dílenskou přejlmku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,
zřízeni kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li éástfjiné konstrukce, jejich úpravy.

očištění a ošetření,

osazeni kotveni nebo přímo části konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do
zeminy,

výplň kotevnich otvorů (přip. podliti patnich desek) maltou, betonem nebo jinou
speciální hmotou, vyplnění jam zeminou,
ošetřeni kotevní oblasti proti vzniku trhlin, vlivu povétmosti a pod.
osazeni nivelaénich značek, včetně jejich zaměřeni, označeni znakem výrobce a

LMiinnř--E intnn. /.A*.

Vodorovné konstrukce 270 920.
IMOSTNI NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C35/45 M3 7. 373 8 850. 00 65 251. 0!



M 4213651

S. 49'3'0, 36+5.49'0. 2S3'0. 5'2=7, 3731 [AJ
dodáni čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uloženi do

Dožadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci éerstvého betonu a
způsobu hutněni, ošetřeni a ochranu betonu,
'zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti
a vlastnosti,

užití potřebných přísad a technologii výroby betonu,
níženi pracovních a dilatačních spár, včetně potřebných úprav, výplně, vložek,

[opracování, očištěni a oéetrení,
bednéni požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality

loovrchu betonu, včetně odbedňovacich a odskružovaclch prostředků.
l^podpěrné konstr. (skruže) a leSenl všech druhů pro bednéni, uloženi éeretvého
Ibetonu, výztuže a doplňkových konstr.. v6. požadovaných otvorů, ochranných a
Ibezpeénostnich opatřeni a základů těchto konstrukci a lešení,

- vytvořeni kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel
zřizeni všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a

lood., v6. ztíženi práce a úprav kolem nich,
l- ůprayy^ro osazeni výztuze, doplňkových konstrukci a vybaveni
l VYZTUŽ'MOSTNÍ DESKOyÉKONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B

7, 37'0. 15ú'1. 1055[A]
Položka zahrnuje veškery materiál. výrobky-a polotovary, véetné mimostavenistnl a
vnitrostaveništni dopravy (rovněž přesuny), véetně naloženi a složeni, připadne s
uložením . . .. , ,
i- dodáni betonářské výztuže v požadované kvalitě, střiháni, řezáni, ohýbáni a
l spojováni do všech požadovaných tvarů (v6. armakošů) a uloženi s požadovaným
Izajišténlm polohy a kryti výztuže betonem.
l- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
l- pomocné konstrukce a práce pro osazeni a upevněni výztuže.
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže.
- úpravy výztuže pro osazeni doplňkových konstrukci.
l- ochranu výztuže do doby jejího zabetonováni,
]- úpravy výztuže pro zřízeni železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok
|a doplňkových konstrukci.

veškerá opatřeni pro zajiíténi soudržnosti výztuže a betonu.



361 451314]

|MOSTNi LOŽISKA hlASTOMERf^WpRp_ZATlŽ ĎoToMN-
KUS

[4=4, 0000 ÍAI

j- l;yrobnl dokumentaci, )de-li o ložisko individuálně vyráběné
j- dodáni kompletních ložisek požadované kvality
[- přípravu, oéišténi a úpravy úložných ploch
|ul°o?eznena Spoďe pfedepsaného '-hnologického předpisu bez oNedu na .působ
j- uloženi do malty jakéhokoliv druhu véetné dodávky této
l: u,lože"!na plastlcké vl°žl<y nebo maltu v6et"édoďávky'teto'v'ložky nebo l
|pS^IĚř=^un^^s^s^s
l- vyplněni kotevních otvorů
l- lešení a podpěrné konstrukce
l- tmeleni, těsněni a výplně spár
l- nastaveni ložisek a odborná prohlídka
[- dočasné zpevnění nebo naopak dočasné uvolněni ložisek
]- opatřen, ložisek znakem výrobce a typovým číslem
l- úpravy, oéišténi a ošetřeni okolí ložisek

|kop^ec"eým způsot'em ie nutné zahmout ustanoveni pr° TCH 94 Pr° to"°vé
jPODKtADNl A VÝPLŇOVÉ VRSTVY i PROSTÉHO RETONU C25/30

L24-0, 25-

14 400. 00 57 600, 00

2 700. 00 16200, 00



M 465512]

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

l- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti
|a vlastnosti,

I- užití potřebných přísad a technologii výroby betonu,
l- zřízení pracovních a dilatačních spár, včetně potřebných úprav, výplně, vložek,
opracování, očištění a ošetření,

- bednéní požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality
ipovrchu betonu, včetně odbedňovacřch a odskružovacích prostředků,
l- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednenř, uložení čerstvého
ibetonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a těšeni,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízeni' viech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a
pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položeni požadované izolace, povlaků a nátěrů, připadne
vyspraveni,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných
do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do
styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízeni spojovací' vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 | 6,000 | 5 530,00 | 33 180,00 |

4, S'50, 25=6, 000



|položka zahrnuje:

j- nutné zemni práce (svahováni. úpravu plané a pod.)
l- zřízeni spojovací vrstvy

l: ̂ ^^lme^byzlOTent°vemalty PředeP^"é kvality a předepsané tlousfkyI- dodávku a položeni dlažby 2 lomového kamene do předepsa'ného!v'a'ru°
~ sparo.ván1' těs"én1'tmelenl a vyPl"énf SPar Mc P"Padné s vykllnová^m
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

-s^sw^'VYkazui<> sn samnstatné polozkami Rn 4S -
4, 8*6=28,8
položka zahrnuje:

n"tnézemni Práce (svahováni, úpravu pláně a pod.)
zřízeni spojovací vrstvy

H^'šztekny a dodánl lože dlažby ze štérkoplsl<u Pfedepsané kvality a předepsané
. dodávku a položeni dlažby TRILOCK do předepsaného tvaru
'sparován1'tésné"'' tm.ele"'a vyP'"éni spár případné s vyklinovánim
úprava povrchu pro odvedeni srážkové vody

28,800 61 632,00



é zemni práce (hloubeni rýh apod. ) ^ ..,. >. _;
: S2^^^ ̂ ^c';^on^é"smési) .P-^ova"e. kya^;"ieh^J^ZCTi do

p^aďovaného'ťv'aTU'pFi jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a
hutněni, ošetřeni a ochranu betonu, ^ ^ ^ _^_, "... ^ . ", "",,"".,;

i'^o"v"e'nrn epropusťneho~mrazuvzdorného betonu a betonu požadované tn-anlivosti

l a vlastnosti,

l:^s^^s^ss^ "P-. -. vložek.
|o^^n.Sa^e^str. (, -ne) s úpravo^. Pepa ne kval"

|povr"chubetonu,-vcetne odbednovaclch a°dskNžoya ^ich^ostre^ku^ ^^|!J^PémZl konsh"^uze) a leten, všech druwj, ^^edn^;"*z^^^
|btílounu'"vý°ztuž'e'adoplftkových-konstr.. ve. požadovaných otvorů, ochranných a
l bezpečnostních opatřeni a základů těchto konstrukci a lešení,
l^vytvořeni kotevních 6el, kapes, nálitků, a sedel. ^^^^ ""...",, ̂ ,,"" ̂ ^
[- ̂zveunr'^e"ch'p'ožadovan7ch-'otvorů, kapes, výklenků, prostupů. dutin, drážek a

.. ve. ztíženi práce a úprav kolem nich. ,. _.. __,
|"upravy prosazeni výztuže, doplňkových k°nstrutei^^yteve^^ ^
l'- ̂ r^í ^ovruch"upro položeni požadované izolace, povlaků a nátěrů, připadne
1'ToZce betonových kloubů, upevněn, ko.evnich prvků a doplňkových konstrukci,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednéni.
Iň, těsněni a tmeleni spár a spojů, ^ ^_ ^ .. .. _^ ,. ^_ _s:.

l: ̂ ťř'en"pOTrchů"betonu-1zolaci proti zemni vlhkosti v éástech, kde pnjdou do

|styku se zeminou nebo kamenivem,
zřízeni spojovací vrstvy u základů, ^ ^ .. ,, ^., _.... ^...

;'^'Maze^'zařizeni ochrany konstruteej)^ vlivu bl"d"y'*^lů^
l: ̂ d^ ?etonaSké'vyztužev Pozvané ̂ té^^ihán,^^ ̂ ^^^
|s^ánrďo7šech požadovaných tvarů (v6. armatošů) a uloženi s požadovaným
Izajišténim polohy a kryti výztuže betonem.
l- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, 69 219,89

2 208, 00



l 421 5722131

l 43l 574A331

574F661

'reo a za mostem I3'2, 9+3. 5'3. 0)=19, 2 [A]
komunikace 22*4'2+20'4*2+5'4*2=376, 0000 ÍBICelkem: A+B=412. 0000 tCI
dodáni kameniua předepsané kvality a zrnitosti

l- rozprostřeni a zhutněni vrstvy v předepsané tloušťce
l- zřízeni vrstvy bez rozlišeni sirky, pokládáni vrstvy po etapách
l- nezahrnuje postřiky, nátěry
ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTÉRKODRTI TL. DO 100MM

^, 2+2+3. 2+3, 1*3Í'0. 5=6, 75 IA1
dodáni kameniva předepsané kvality a zrnitosti
rozprostřeni a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízeni vrstvy bez rozlisenl_slřky, pokládáni vrstvy DO etaoách
SPOJOyACI_POSTRjK Ž-EMULZE DO 0. 5KG/M2

plácne před mostem (3'2, 9-<-3, 5'3)=19, 2 [ÁJ
Plocha na mostě 5 5*4=22. 0000 [BJCelkem: A-í-B=41. 20 (C]
dodáni všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
provedeni dle předepsaného technologického předpisu
zřízeni vrstvy bez rozlišeni sirky, pokládáni vrstvy po etapách
úpravu napojeni, ukončeni

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY AGO 11 TL. 40MM

oreo mostem I3'2, 9i-3, 5'3)^19, 200 [A]
most 5, 5'4=22,0000 IBICelkem: A*B=41,200 (C]

dodáni směsi v požadované kvalitě
očištění podkladu

uloženi směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutněni vrstvy v
)redepsané tloušťce

zřízeni vrstvy bez rozlišeni sirky, pokládáni vrstvy po etapách, včetně pracovnfch
;par a spojů

úpravu napojeni, ukončeni podél obrubníků, dilataénich zařizeni, odvodňovacich
iroužků. odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
nezahrnuje postřiky, nátěry
nezahrnuje tésnéni podél obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodňovacich proužků.
dvodftovaéů, vpustí, šachet a pod.
SFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ yRSTVYMODIFIK ACP 16:i-Í6S-TÍ- 70MM



t3'2, 9+3, 5'3l=19, 20
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištěni podkladu
- uloženi smésl dle předepsaného technologického předpisu, zhutněni vrstvy v
předepsané tloušťce
- zřízeni vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládáni vrstvy po etapách, včetně pracovnich
spár a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsněni podél obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodňovacich proužků,
odvodnovačů. vpustí, šachet a pod.

451 575C031 LITÝ ASFALT MÁ IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 M3 l 0,743 l 10 830,00 8 046.69

16. 5'0, 045=0, 742S[AI
- dodáni směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uloženi smési dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v
předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení Šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních
spár a spojů
- úpravu napojeni, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodňovaclch proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

461 589101 VÝPLŇ SPÁR ASFALTEM M 7, 000 81, 00 567,00

záfivka napojeni nové a stávající konstrukce, 3, 5+3. 5=7, 0000 (A}
pofožka zahrnuje;
- dodávku předepsaného materiálu
- vyčištění a výplň spár tímto materiálem

471 589201 VÝPLŇ SPÁR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M 12, 200 | 143, 00 1 744,60

spáry u římsy 6. 1'2=12, 2000 ÍAJ



položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného materiálu
-vyčištění a výplň spár tímto materiálem
Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů
Pňdružená atavebnf výroba

0,00
35 665, 90

481 711311 IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ PROTI ZEMNI VLHKOSTI ASFALTOVÝMI
NÁTĚRY M2 32. 400 115.00 3 726.00

2'4, 4'2+1'1, 5'4+4, 4'1, 2+4, 4'0, 8=32, 4000fAI
[položka zahrnuje:
l- dodáni předepsaného izolačního materiálu
- očištění a oěetřenf podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné

i vyspraven i

!- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet, soustavy nebo systému
podle přisfusného technofog. předpisu
- zřízeni izolace i jednotlivých vrstev po etapách, véetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků.
dilatačních zařízeni, odvodněni, otvorů, neizolovaných míst a pod.
-zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud
dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízeni definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištěni a ošetřeni prostoru kalám izolace
- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, napr. geotextilii, cementový pater, izola6n[ přizdlvku
491 7114221 IZOLACE MOSTOVEK POD VOZOVKOU ASFALTOVÝMI PÁSY M2 | 18, 300 | 485, 00 8 875. 50

6, 1'3=18. 3000[AI



501 7114331

položka zahrnuje:
- dodání předepsaného izolačního materiálu
- očištěni a ošetřeni podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i připadne
vyspraveni
- zřízeni izolace jako kompletního povlaku, připadne komplet, soustavy nebo systému
podle příslušného technolog, předpisu
- zřízeni izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků,
dilatačních zařízeni, odvodněni, otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud
dokumentace pro zadáni stavby nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízeni definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedeni požadovaných zkoušek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. litý asfalt, asfaltový beton
v této položce se vykáže i izolace rámových konstrukcí (mosty. propusty, kolektory)

IZOLACE MOSTOVEK LITÝM ASFALTEM POD Ř|MSOU_

0, 7'6, r2=S, 5400[A]
položka zahrnuje:
- dodáni předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetfenf podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i připadne
vyspraveni
- zřízeni izolace jako kompletního povlaku, připadne komplet, soustavy nebo systému
podle příslušného technolog, předpisu
- zřízení izolace i Jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků,
dilatačních zařízeni, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištěni odvodnění povrchu izolace, účetné odvodnění' nejnižěich mist, pokud
dokumentace pro zadáni stavby nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. lepenku s hliníkovou vložkou, litý asfalt, asfaltový
beton

M2 l 8, 540 335, 00 2 860,90



(OCHRANA 120LACF NA POVRCHU

|4, 5'6. 1=27. 45ÓOM
[položka zahrnuje^
l- dodáni předepsaného ochranného materiálu
l-zřízeni ochrany izolace

l OPLOCENÍ Z DKAFENEHO Pí FTIVAPOTAZENÉHO^róSŤĚM-
\3'1, 5*3'1. 5=9. 000 !A1

l"posa zahrnujoveďe vlastnlh° pletiva' rárT'y. rošty, lišty, kováni, oodrórró^s^^^^p-^^^^^^

_M2 l 27. 4SO_| 266, 00- 7301, 70

[4. 1'5. 5=22. S500~[AT
( 65+0, 85+0. 35+0. 75;*5, 5-2=22,(
Í23+26l'2'0. 2=ia^ 6000 IC1

JNATERY BETON KONSTR TYP S5 (OS-DI)
_M2 | 12,780

\t5'8, 52=12. 7800lÁJ

Potrubí

POTRUBÍ Z IHUtí/hLťZOBETONO^CHDNDO 1000Mr

M2 | 9, 000 | 100, 00

M2 | 19,600 | 345, 00"

900.00

6 762, 00

410, 00 5 239, 80

79 944,00
74620, 00"



položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodáni 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
- zřízeni potrubí i Jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spár a spojů,
pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústěni, zaústění,
napojení, vyvedení a upevnění odpad. vyústí
- 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, chrániékách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídkuji

561 87627] KY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM M | 22, 000 | 142,00 [ 3124,00 |

4'5, 5=22, 0000 [A]



položky pro zhotoveni 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 pn/kú,
včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plné 'funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného
technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spár a spojů,
pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okofí podpěr a vyústění, zaústění,
napojení, vyvedení a upevnění odpad. vyústí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolaci, nejsou-)? tyto práce
předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v
koiektorech, chráničkách

571 876331 CHRÁNICKY Z TRUB PIASTOVYCH DN DO 150MM M 11.000 l 200, 00 2 200,00

2'5, 5=11, 0000 [AI



Ipoložky pro zhotoveni potrubí platí bez ohledu na sklon
j zahrnuje:

l- výrobní dokumentaci (véetné technologického předpisu)
[- dodáni veškerého trubniho a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky,
|sp0)ovaci a lesnici materiál a pod. ), podpémých. závěsných a upevňovacích prvků.
|včetné potřebných úprav

l- úprava a příprava podkladu a podpěr, oďšténi a ošetřeni' podkladu a podpěr
- zřízení plné funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného
|technologického předpisu
, - zřízen! potrubí i jednotlivých části po etapách, včetně pracovních spár a spojů,
pracovního zaslepeni konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěra vyústěni, zaústěni,
napojení, vyvedeni a upevnění odpad. vyústí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce
předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
včetně připadne předepsaného utésnénl konců chrániéek

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v
kolektorech, chráničkách

Ostatní konstrukce a práce 349600.00
581 9112A3I 'ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M l 11, 000 [ 152, 00 | 1 672, 00

5, 5*2= <, 0000 W/
položka zahrnuje:
- demontáž a odstranění zařízení

- jeho odvoz na předepsané místo
ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNI - DODÁVKA A MONTÁŽ591 9112B1 M | 13. 400 | 4900, 00 | 65660, 00'

5, 5'2+0, 6'4=13. 4000 [A]



601 _91355|

61 [ _914174|

62] _9148141

631 _916114|

64| 917224]

položka zahrnuje:
dodáni zábradlí véetné předepsané povrchové úpravy
kotvení sloupků, t.J. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud
zadávací dokumentace nestanoví jinak
případné nivelační hmoty pod kotevní desky
EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU

2=2, 0000 [A]
položka zahrnuje štítek s evidenčním číslem mostu, sloupek dopravní značky včetně
osazeni a nutných zemních prací a zabetonování
DOPRAV ZNAČKY ZÁKL VEL HLINÍK FÓLIE TŘ 2 - DOD, MONT, DEMONT

4=4, 0000 [AI

položka zahrnuje:
dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce,
náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

STÁLÁ DOPRAV ZAŘIZ 24 OCEL DODÁVKA, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ

3=8, 0000 [A]
Doložka zahrnuje:
dodávku a montáž značek v požadovaném provedeni
odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

DOPRAV SVĚTLO VÝSTRA2 SAMOSTATNÉ - DOD, MONTÁŽ. DEMONTÁŽ

2=2, 0000 [AI
30ložka zahrnuje:
dodání zařízení v předepsaném provedeni včetně Jejich osazení
údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů,

lutnou opravu poškozených částí

napájení z baterie včetně záložní baterie
;NÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘI 50MM

KUS| 2,000 | 970,00 ] 1 940, 00

KUSÍ 4.000 l 2620,00 l 10480,00

KUS 8, 000 l 3 020. 00 | 24 160, 00

KUS 2, 000 ] 11800, 00| 23600, 00

M 13, 500 l 348,00 ] 4698,00



65| 91911:

661 9314C

67| 93631

obruba v před a za mostem
2, 2+2+3, 2+3, 1+3=13,500 [AI
Položka zahrnuje:
dodáni a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací
dokumentaci

betonové lože i boční betonovou opěrku.
ŘEZÁNI ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM

8+4=10, 0000 [AI

položka zahrnuje řezáni vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby
/ódy

UIOSTNf ZÁVĚRY PODPOVRCHOVÉ

?..>, 5=9, 0000 M7
výrobní dokumentace (v6. technologického předpisu)
dodání kompletního díl. zařízení vč. všech přepravních a montážních úprav a

nařízeni

řezání a sváření na staveništi a eventuelní nutnou opravu nátěrů po těchto úkonech
bednění a dodatečné zabetonováni dilatačního zařízení

pro kovové součásti je nutné užit ustanoveni pro TMCH.94
dodání spojovacího, kotevního a těsnicího materiálu
úprava a příprava prostoru, včetně kotevních prvků, jejich ošetřeni a očištěni
zřízení kompletního mostního závěru podle příslušného technolog, předpisu, včetně

>r:edepsaného nastavení

zřízení mostního závěru po etapách, včetně pracovních spár a spojů
úprava most. závěru ve styku s ostatními konstrukcemi a zařízeními (u obrubníků

i podél vozovek, na chodnících, na římsách, napojeni' izolaci a pod.)
ochrana mostního závěru proti bludným proudům a vývody pro jejich měření
ochrana mostního závěru do doby provedeni definitivního stavu, veškeré provizorní

ipravy a opatření
3ROBNÉ DOPLŇK KONSTR BETON MONOLIT

)lisk letopočtu 1=1. 0000 [A]

M 10, 000 130, 00 1 300, 00

M 9,000 9480, 00 l 85320, 00

M3 1, 000 2 250. 00 2 250, 00



|azvS', nepropustnéh0' mrazuv2dor"^ be.onu a betonu požadované ,. anl, vos" |
j-uíiti^potřebných přísad a technologii výroby betonu.
|o^S^:S;;ch spar' vietn^otreb"^ "P-. výplně, vloze.
E^SS=;-=?=>*.=">'-11'
1-vytvořenf^kotevnich cel. kapes, nálitků, a sedel.""" " '"°'"'

IP^Í ^, ^v^h s^^enků. p-"p". -". ^ 3

|í-nosř 6, S'4'0, 4=10, 4000 [A]"
^opery f4, 6+4, 2) .0, 8-2= M. 0800 [R, r^^. -8=24, 4800 rc;

5 250,00 128 520.00



L!*Aspe
Stavba:

Rozpočet:

Firma: FIRAST s. r. o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
35890 Most

SO 901 Přeložky sítí
l SO 901 | 120000. 00

Název položky

o

l 11
Všeobecné konstrukce a práce
přeložky síti

1=1, 0000 [A]

120 000,00
1,000 1120000.001 120000,00 I

Ostatní konstrukce a práce 0,00


