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ostní a pozemní stavbv
en ineerin s. r.o.

enti ikační úda'e jch zeče :

Obchodní jméno

Sídlo:

IČO:

DIČ:

Číslo účtu

Právní forma:

Statutární orgán

Telefon/FAX

e-mail:

kontaktní osoba

adresa:

MPS Mostní a pozemní stavby engineeríng s. r.o.

Čepí 104, 533 32 Čepí- Pardubice

291 488 71

CZ29148871

Bankovní spojení: Komerční Banka Pardubice

107-4527400287/0100

Společnost s ručením omezeným

Ladislav Šebek -jednatel společnosti

+420 606 682 701 / 466 971 250

lsebek(5). mps-pce. cz

Ladislav Šebek - lsebek(i%mps-Dce. cz
tel. : +420 606 682 701

Čepí 104, 533 32 Čepí- Pardubice
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KRYCÍ LIST NABÍDKY

.
Rekonstrukce mostu úl. K Junčáku, Dolní Jircany, Psáry (objekt SO 02)"

1Č:

DIČ:

organ:

Osoba zmocněná k jednání:

Telefon, fax, e-mail:

Bankovni spojeni:

MPS Mostní a pozemní stavby engineering s.r. o.

291 48 871

CZ29148871

Ď.p. 104, 533 32 Čepí

Ladislav Šebek, jednatel

Ladislav Šebek, jednatel

606 682 701, lsebek@mps-pce.cz

Komerční banka, a. s. - 107-4527400287/0100

Celková nabídková cena v Ke bez DPH

DPH ve výši 21% Kč

2. 497. 341, 71

524. 441. 76

Celková nabídková cena v Ke včetně DPH 3. 021. 783. 47

Současně stvrzujeme, že podáváme nabídku na základě výzvy k podání nabídky a v souladu s ní.

V Čepí dne 18.4. 2017
.
/'

cSaaraKscaste

MPS Mostní a pozemní síavfey en^neeriRg s;
fepiU4°53S32Íc>!-lC:29148871 i

podpis oprávněné osoby uč eče
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SMLOUVA O DÍLO

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

Objednatel:

zastoupeny:

se sídlem:

ČI. I. Smluvní strany

Obec Psáry

Milanem Váchou, starostou obce

Pražská 137, 252 44 Psáry

00241580

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

dále jen " objednatel"

Zhotovitel:. MPS Mostní a pozemní stavby engineering s.r.o.

osoba oprávněná k jednání za spol: Ladislav Šebek, jednatel

se sídlem: Čepí 104, 533 32 Čepí

IC:
DIČ:

29148871
CZ29148871

osoba oprávněná k jednání
ve věcech technických: Ing. Tomáš Červenci, stavbyvedoucí

dále jen "zhotovitel"

v

ČI. II. Předmět a účel smlouvy

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

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

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

^



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

4. Při 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 nevh("lllostjello_po| Jl ^a
pokynů nebo vady objednatelem předaných podkladů, jinak odpovídá za škodu tím
způsobenou.

ČI. III. Cena díla

S0"02-čmí 2.497. 341, 71 Kč + DPH 21% tj. 524. 441, 76 Kč, cena celkem 3. 021. 783, 47 Kč.
Cenová nabídka zhotovitele, včetně výkazu výměr je přílohou c. l této smlouvy.

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

ČI. IV. Platební podmínky

l. Podkladem pro zaplacení ceny za dílo je faktura za provedené práce ̂ vystavena
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 domčení objednateli.
3. Faktury musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb. o dani

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

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

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

ČI. V. Doba a místo plněni

Zhotovitel se zavazuje :

Započít splněním díla SO 02 : nejpozději 15.5.2017, kdy mu zároveň bude předáno
staveniště (den předání bude uveden ve stavebním deníku).

Dokončit dílo SO 02: 31.7.2017

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



se považuji zejména
3. Za podstatné porušení povinností zhotovitele dle této

''^y ... , " _ainj".°.
a^ ""'zhotovitel je v prodlení s řádným předáním díla déle než 10 dn^, ^^ ̂  ^ ^
S zhot^C^?^?^"31 ci ukoncí provádělu ďla prcd jeho
řádnSro dokončením a předáním objednateli,
cTZto"vÍteťp" Prošení díla postupuje v rozporu s pokyny °bJednatele;^_^ __^

5. ̂ ^^^^^^;^ewsséoá okamžiku doruceni dmhé
smluvní straně.

ČI. IX. Závěrečná ustanoveni

.. sr=s^^?=^==^?^^
mít písemnou formu, jinakjsou neplatné. ^ _ ,, ^"",, _";^l" ^nichz každá

2 ^^Si^^^^^^^
, ::r^:^?SSsp ^p^^-"-"to

obsahem Na důkaz toho připojují své podpisy. ^ ^ ^^ ^^^^ ^^ ^l"vnimi
4. ZlZlo^^abyva-platoosti a účinnosti dnem jqího podpisu oběma sm^vnin.

stranami.

V Psárech dne

Za objednatele

V Čepí dne 18.4. 2017

Za zhotovitele

/.

Milan Vácha
starosta

1 us n . . ' '

Ladislav Šebefapí w6333
jednatel

yen^neeringM"-
"s. lfeiwďtn R
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PIHBB: RRAST sr a

Soupis objektů s DPH

Stavba:35890 - Rtost Juncak
Varianta IV -

Odtiytowá iseua:
OĎ+CPH;

2 487 341 ,M
3 OS1 783,47

SO 001
SO 201
SO 901

Všeobecné oložk

Most

Přeložk sítí

313000. 00
2149341,71

35 000, 00

2497341, 71

65 730, 00
451 361, 76

7 350, 00

524441, 76

378 730, 00
2 600 703, 47

42 350, 00

3 021 783, 47

^



'firma HRÁST &rs

Příloha kformtíafi pro ocaněnl naMdky

SOS01 Vé?o1>ecjn(ép0fe^

.

gQmí"" 7 S-fS 6!50, OD

Sfeobecné;fcotisjt'ruk &a ráče
POMOC PRÁCE ZAJÍST NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY
Úhrnná éástka musí obsahovai ueskeré náklady na dočasné úpravy a regulaci
dopravy (i pěší) na staveništi a nezbytné značeni a opatřeni vyplývajici z
požadavků BOZP na staveništi v6, provizomich lávek a nájezdů, apod
Trasy pro péši v souladu s vyhl. 6. 398/2009 Sb., o
obecných technických požadavcích zabeípeĚujícich bezbariérové užíváni staveb.
Po dobu realizace stavby zajiitěn prÍEtup k objektům pro pořárni techniltu, policie,
záchranné služby. Pevná cena.

zahrnuje obednatelem ovalené náklad na ožadpvaná zafizenf zhotovitele
POMOC PRÁCE ZAJÍ NEBO ZŘÍŽ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

Zajištění iníenýrských šiti během realizace stavby dle poíadavku správců. Nutné
vytyčeni vSecrt podzemnich sít] s protokolárním zápisem příslušných správců. Přesnou
polohu podzemních vedení ověSt m?né kopanými sondami. Podzemní plynovod,
sdéiovaci kabely, elektrické vedeni včetně vrchního vedení, vodovod, VO, v trase
přiiné přechody. Pfechody nutná ochránit. Zajisténí stavby proti Škodě na okolních
pozemcich a objektech.
Kontrola geometrické polohy stavby
Pevná cena,

3:(3.t)po'ůň
1. 000 50000, 00 50000, 00

50 000. 00 50 000, 00

zahrnu'e ob'ednatelem ovalené náklad na ořadovaná zařízeni zhotovitel e-tlaková
PRŮZKUMNÉ PRÁCE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA POVRCHU
ShNdováni kvali uod o dobu stavb a znečištěni rostředí

zahmui e veškeré náhlatíy spofené s ob ednatelem ozadovan' mi racemi

OSTATNÍ POŽADAVKY-ZEMĚM IČSKÁ MĚŘENI
Zaměření skuteéného pravedení díla ke kolaudaci stavby
3)t tištěné pare + 1x CD
Pevná cena.

zahrnuje veškeré náklad s ojene s ob'ednatelem ožadovanymi racemi
OSTATN POŽADAVKY - GEODETICK ZAMĚŘENÍ
Kontrolni méfení a vyt Dováni v průběhLi stavby

zahmLie veškeré náklad s oené sobiednatelem_poíadovan'mipra[:emi
OSTATNÍ PO DÁVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE
havarijní a povodftouý plán -(tiskem Zf. +1x CD)
Pevná cena.

zahrnuie veškeré náklad s o'ené s objed natě l emožad ován mi pracemi
OSTATNÍ POŽADAVKY - VWRACOVÁNl MOSTNÍHO LISTU
MOSTNÍ LIST (5x tiskám + 1x CD)
Pevná cena.

.tahmue veškeré nátíad E ďené sob'ednatelem ožadovan^mi^pracemi
OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNI RDS
Realizační dokumentace stavb (tisKsm 4x+1x GDI Obsah dle směrnice ra

zartmue veškeré náklad s o^ené s obednatelem požadovan'mi_ racemi
OSTAT PO ADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEVPROVEDEŇTvJllGIT FORM
Dokumentace skuteínélio provedeni stavby. Výkresy a související písemnosti
zhotovené stavby potfebné pro evidenci mostu. Výkresy odch^ek a
změn stavby oproti DSP, PDPS. OvSřené podpisenn odpovědného zástupce
zhotovitele a správce stavby - tiskem ve 4 vyhotoveních a 1 x na CD. Zadavatel
poskytne projetíovou dokumentaci ve stupni DSP+PDPS v otevřeném formátu *. duifg.
Pevná cena.

zahrnu e veSkeré náklad spoené s ob'ednate]em požadován'mi pracemi
OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ P N

Geometrický oddělovači plán pro majetkové vypořádání vlastnických vztahu, potvrzený
katastrainím úřadem.
12 x tiskem

Pevná cena

KČ 5 000. 00 5 000. 00

9 000,00 9 000, 00

1. 000 45000, 00 45000, 00

1.000 5000,00 5000,00

1,000 12000, 00 12000, 00

1000 7S 000. 00 75000, 00

1, 000 15000, 00 15000, 00

1. 000 15000, 00 15000, 00

položka zahrnuje;
- přípravu podkladů, podáni žádosti na katastrální úřad
- polni práce spojené s vyhotovením geometrického planu
- výpoEetni a grafické kancelářské práce
- úřední ověření výsledného elaborátu
- schválení návrhu vkladu do katastru nemovitosti řislusn 'm kalastrálnim ůFadem
OSTATN POŽADAVKY- HLAVNI MOSTNÍ PROHL OKA 1.000 12000,00 12000,00

položka zahrnuje .
- úkony dle OSN 73 6221
- provedeni hlavni mostní prohlídky opráuněnou fyzickou nebo právnickou osobou
-v hotovení záznamu . rotokolu' kle ' ednoznaEně definuie stav mostu
OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR 5000. 00 5000, 00

za h můj e veSkeré náklad s o'ené^^b'ednatelem ožadovan'm dozorem
OSTATNÍ POŽADAVKY - INFOŘMAEŇ TABULE
Náklady na zřízeni informačních tabuli s údaji o stavbě s textem dis vzoru
objednatele. Po ukonóení stavb odstraněni. Pevná cena.

7500, 00 15000, 00

lozka zahrnuje:
- dodání a osazeni informačních tabuli v předepsaném provedení a množství s
obsahem předepsaným zadavatelem
- veSkeré nosné a Lipevňovaci konstrukce
- základové konsfrukce vSetné nutných zemních prací
- demontáž a odvoz po skončení platnosti
- případně nutné opravy poškozených cátí během platnosti

UPS Mostní a pnienim tWlS m?
fapil04-53i3ZCep!-IC:i

ji -ri . ni.

^



Fťgria. lFIJWSTs. řo,

Příloha k formiilán pro ocenění nabídky

0, 000

POPLATKY ZA SK KU

210. 2=2W2000{A
zahrnuje veškeré o lál rovozovateli skládk souvisejicf s uloženim od. adLi na

01*131 PO-PLÁTKY ZA SKLADKU TCP S-NO .NEBEZPE NY ODPAD

iivičné . dklatínSvTstv 13. 3=13, 3000 A
zatimu'e veiheró poplatk rovozovateti skládk souvise'ici s uložením odpadu na

l. . Ze... : i::rtce
1133% ODSTRAŇ PODKUZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO

ptoctía pfetf s za mostem fl 0*4+6, 5*4J *0,2
^13 2000 {A
Polozka^ahmďe veškerou manipulaci s bouranou suti a s v tioijran "mi hflnotami v?.

113336 ODSTRANPÓOKL ZPEW1ĚNYCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 12KM

plochy homunifoce
6. 5*4+10*4*02=13, 2000 fi

Položka ;ahmu's veškerou mani ulaci s bouranou suti a s
FR OVÁNI ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH

ouran'mi hmotami v6,

13. 300

13, 200

3S 0. 00 75 572, 00

600, 00

11S.5?4, 4ft
3 823, 00

G 336, 00

980, 00 15925, 00

mosf

2. 5-6 5=16, 2500 B
Položila zahrnuje veškerou manipulaci s bojranou sutí a s v bourán'mi hmcrtami ve.
ÓERPÁN VODY DO 500 ÍJMIN

dpoklad Sftoďn 25dni 8*25=200, 0000 [A]
Poloíka 6e . ani vod na povrchu zahrnu'e i otrubi, ohotovost záložní éer aci
P EV VOD NA POVRCHU FOTR DŇ-Ď01000MM NEBO ŽLAB R. O. DO 3, BM
bet. trubka DN 1000
léta rovádén! 20=20, 0000 A
Položka :fevedeni vod na povrchu zahmu'e zřízeni udržování a odstraněni
ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ.

odkop pod komunikaci 10'4'0, f5;6,0000 /BJ
odkop pod komunikaci 6, 5'4'0, 15=3,9000 [l]
Cetkem: B+i=9, 9000 J
položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, pfemisténi, přeložení, manipulace s výKopkem
- kompletní provedeni vykopávky neíapazené i za pažené
- ošetření výkopiité po celou dobu práce v nĚm ve. klimatických opatřen;
- rifSení vyltopávelt v blízltosti podzemnitío vedeni, konstrukci a objektů ví. jajich
dafiasného zajisténi
- ztiĚeni pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- téženi po vrstvách, pásech a po jiných nutných částeeh (figurách)
- Eerpání vody ve. Ěerpacich jímek, potrubí a pohoitovostni Éerpací soupravy (viz
ustanovení k pól. 1151, 2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- lezeni a rozpojováni jednotlivých balvanů
- vytahováni a nošeni výkopku
- svahování a presvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni
znehodnocené kiimaticltými vlivy
- mění vyká pávky, odstraněni koFenů a na padavek
- pažení, vzepřeni a rozepFeni ví. přepažováni (v^ma Štětových stSn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahu
- zhutnění podloii, pnpadne i svahů ró svahováni
- znzení stupňů v podloží a lavic na svazích, neni-li pro tyto práce zřízena samostatná
položka
-udržování 'ko i?lě a ieho oč . a roli vodě
VWOPÁVKY PRO KORTTAVODOTE TR. l

v'kop pro betonové trutíl DN10020"1 3'0. 7=182000 A
položka zahrnuje-
- vodorovná a svislá doprava. přemístění, přeloženi, manipulace s výkopkem
- kompletní projeden i vykopávky nezapažené i zapálené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vi. Klimatických opatřeni
- ztížení vykopátíek v blizkosti podzemního vedeni, konstrukcí a objektů ve. jejich
doéasného zajiitSní
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod,
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných rastech (figurách)
- čerpáni vody ví. ierpacich jímek, poitrubi a pohotoťostní čerpací souprauy (viz
ustanovení k pól. 1151, 2)
- pdfebně sníženi hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojováni jednotlivých balvanů
- vytahováni a nošení výtopku
- svartování a pfasuah. svahů do koneSného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni
znehodnocené klimatickými vlivy
- mcní vykQpávky. odstranění Kořenů a napadávek

paženi, vzepřeni a rozepřeni VE. pfepařování (vyjma štétových sten)
- úpravu, ochranu a očištěn; dna, základové spáry, sten a svahů

zhutnění podlozi, připadne i svahů vi. svartování
- ďízení stupňů v podloží a lavic na svazích, neni-li pro tyto práce zřízena samostatná
položka
-udržování 'ko iS16 a ieho oč . . a roli vodě
HLOUBENÍ JAM ZAPAŽlNEPAŽ TŘ. t

v'fto zaopérouž , 3'10*2 2*3 3tS 5=113, 7300 [A

1 500, 00

1 250. 00 22 750, 00

119, 790 260. 00
31 145,40
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î
b>*

a.

s

o.

s
a.

A;

E

Ě
>

i
s
.o

-s&:

--S'?^ďť.
. ! .liti
^ ^S 2 '§
5 .1 ° m "
ď-5^^ ^

srn
.tí Í -R '^. 'S S s i. 'S ť 5E^, S n ,S ]

^ OŤ^Q 'R i

?is
šli

lij
1;2

';.?
i 2

"a

II'1E

.6 !
°- E

.^. l- O "Ssil!
§s. SÍ,

lili.
;3>t.

?"1 s.

P s p

s ?.
? le?
iílli
;. ji 11
l 1 i IÍ
i S i lil

Tl is ffltí E ď S 'R
i" f '°-E LU
.°'l^-3e.NS!S|Í!Ě
s!?|i|

s'l
Í Ě

Si?

? 25fe

,3-S

it
1">

?i

li
tlJáj

s5
e-^

n-s^ ^ s s

s|s'|3S

" .u "^-S 'S

Is.s.1 .e;
.3 ^ & > '? "s .
"ě e ^ S 3. S'-
^ -^ ? fq ^ g.S o ^-.'& a?

Í) '3'ď o .S

p'l-ui?1
ai sil

11:1'
S. 'Ě §.
? ;a l

tli

n
si

li
a. o.

??i

?- i .1 e sídlili
& ^'^ ?, S B :1 '?. 3 "-,§ '§
g Í^-B-RollÍÍÍ^

S '^ i 's'.^ ̂  11 -s:S ;j-.s
"ďUJ

.ř
iu '"

ř'IÍ'5';a5°'aSt
.S-s"-g-gge??. S-.

?. = § E

s§
1|

^ts

IIJItllíttttt.
.^ÍllaiÍII 11 itl

i" O. O)' >



103 23717A.

101 264127

76 27152

16 333326

17 333365

3

31717

- zřízeni steny

- opotřebení Stětovnic, pnpa dne jejich ošetřování, řezání, nastavování a další úpravy
- kleštiny, prevázky. a dalši pomocné a doplňkové konstrukce
- nastraženi a zaberaneni sletovnic do jatókoliv třídy horniny
- veškerou dopravu, nájem, provoz a přemisténf beranicfell zarizeni a dalsícfi
mechanismů

- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci beranícicrt zanzení a dalšicrt
mechanismů

- beranici plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.
- při provádění z lodi náklady na prám nebo lodi
- těsnSní stĚny, je-li nutné
- kotveni stěny, je-li nutné nebo vzepřeni, pnpadně rozepřeni
- vodici piloty nebo stabilizační hrázlty
- zhotovení koutových stětovnic
- dílenská dokumentace, véetné technologického předpisu spojování,
- dodáni apojouacího fnateriálu,
- zfízení montáznich a dilatačnich spojů, spár, včetně patfebnýcrt úprav, vloíek,
opracováni, očištění a ošetřeni,
-jakákoliv doprava a manipulace dílců a montážních sestav, vietně dopravy
kón stru kce z výrobny na stavbu,
- montážní tíokumentace vSetné technologického pfedpisu montáíe,

' Iň tésnSni a ee. ' s a s . 'ů.

ODSTRANĚNÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN 2 KOVOVÝCH DÍLCŮ V PLO E

39=39, 0000 A
oložka zahrnul odstranění stěn vřetně odvozu a uložení na skládku

VRTY PRO PILOTY T . l D D0500MM

6'e=36, 0000 [A
položka zahrnuje:
- zřízení vrtu, svislou a vodorovnou tíoprauj zeminy bez iiloženi na skládltu, vrtací
práce zapaz. i nepaz vrtu
- čerpání vody z vrtu, vyéiítěni vrtu
- zabezpeiení urtacicrt práci
- dopravu, nájem, provoz a premíEtení, monláž a demontáž vrtacích zařízení a cfaliích
mechanismů

- lešení a podpěrné konstmkce pro práci a manipulaci s vrtacím zafízeni a dalších
mechanismů

- vrtací plošiny ve zemních prací, ;pevnéni, odvodnění a pod.
- v případe zspažení doíasnými pažnicemi jejich opotřebení
- v oři adě zaoazeni suš enzí veškeré hos odafenísní
POLŠTÁŘE POD KLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO

oStář ódo é. 105*133'. 1V, -I*2=4, B800 [A]
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveniítni a
vnilrostavenistní do ravu a eho uloženi

MOSTN OPERY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C40/50 (BSO

ró 5+13 9 *0 6*2 94^43. 0416 [A
- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do
požadovaného tvaru pň jakékoliv hustotě výztuze, konzistenci čerstvého betonu a
způsobu hutněni, oíetfení a ochranu batonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazu vzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti
a vlastností,
- Lřiti potřebných pflsad a technologií výroby betonu,
- zřizení pracovních a tíilataéních spár. včetně potřebných úprav, výplnS, vložek,
opracování. oSiÍtěni a ošetření,
- bednĚni požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality
povrchu betonu. vEetné odbedňovaeich a odskružovacích prostředků,
-. podpĚrné konstr. (skfuže) a lešení všech druhů pro bednení, uloiieni čerstvého
betonu, výztuže a doplňtsových konstr., ve. poradovaných otvorů, ocrtrannýcfi a
bezpeĚnostnich opatření a základu těchto konstrukcí a leieni,
vytvofeni kotevních éel, kapes, nálitkú. a sedel.

- zřízení všech požadovaných oitvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a
pod., vE. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úoraw pro osazení wztuže, do Inko 'ch konstrukcí a u baveni.

VÝFTU2 MOSTNÍCH OPER A KŘÍDEL Z OCELI 10505. B500B

120"43/1000=51600 A
Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, vřetně mim ostaven i stn i a
vnitro stavenistn i dopravy (rovněž přesuny). vfialnS naloženi a složení, připadne s
uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, střiháni, řezání, ohýbáni a
spojování do všech požadovaných luarů (vi. amiakoiů) a uložení s požadovaným
zajištěním polohy a kiytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výriuze.
- pomocné konstrukce a práce pro osazeni a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuze pro osazeni doplňkových konstrultci,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výdLŽe pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prťků, záuěsnych ok
a doplňkových konstrukci,
- veškerá opatřeni om zaústěni soudrínosti 'zlLiíe a betonu
Svislé konstrukce
KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOWEN ŘÍMSY

kotvenifíms i1G^12 'B=f63. 0000 A
Položka zahrnuje cf oda vku 'robu kotevního rvku ředě sáného tvaru a' ho
ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 B3T

0, 85*0, 3 Y6+1 OJ+0, 35*0, 35' 6+10 =6, 0400 A

39,000 3200, 00 124800, 00

,
000 2 500,00 90 000.00

4, 880 650, 00 3172. 00

43, 042 6120, 00 ^ 263417, 04

5, 160 22000, 00 113520, 00

160, 00
Si? S32 80
30 240, 00

55 084, 80

o



317365

4.
421326

23 421365

92 4S13U

93 45860

1 465512
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a vlastnosti, . " .
^uřrtrpotfebných přísad alechnologii výroby betone ^^ ^^ ^^
~. S°">ZC"'M'^>i. 's'"i'aiw"".'"'Ini'°m>n'cn '"'".. wl"éi "°;*kl
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^^s-. ^srs;"-.. -
VYZTUÍ'Ř MS Z OCELI 10505 BSOOB

6.04'IW/t 000^0,6644 A

zajištěním poiotiy a krytí vyduíe betonem,
"veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, ^ _ ^_.. _^, ".̂ ""
'^"^'^. w^'i'''l"''''~""!. 'SSMW'""'

'- lednické vypomoci pro montáž betonářské vyztLiře;
. apn.y"<ýauU pro nuzanl UplnMvycn tonnrukcl,
:^uj?^S%:^SS">.", >-"p~>. "-^°k

S^ÍSSoVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C3S.5

;ĚSS?SS^=..>~..-^--nli"-
"S^Sď^lSSSS^ny" ">- -'- -
.STíSÍ^S^-l^SS^S:^"'"'"""

S'1'pSS w"."Mn;. 'a. ;n><n>m. t~te' . ""'.
°5:S5?;3?s^""". "°au'°. duu "." .

Ssř^^s^ss. ^..
zajiSténim polohy a kryti výztDže betonem,
. veškeré svary nebo jiné spoje výtíuze, ^ _ _^_ _,^^
'. u'm;TMmlmtó. . pru pm -z"' . WV"M . >au"'
. uanUi vipnmaci pro mnntái btBninMWU";
'. ̂ a^'^uze pro osazeni d op Inkových konstmkci.
-^ss^sssss^^^- "mu '"". z'-"icn °k

^SSEIis:-^^^^'"
-SSÍSS^SS, .<.-."->>-"-""".".
rS?SďS=5;S^">" ̂  ->-1>>.
"STíSKť^-.. 11 >.""'> 'swu. aí;?;r' "'.n

SSuSS :p"Zr>"dtÍMiU<BU>"<;°"' . """.
°5??^s>^"-". "..". m- ".>" .
io?. vB. ztížení práce a úPrav kolem nicr1

'. . ,._, . .... i..,."";^ssSS^s^sv "'

0.664
14 B08, 00

349 SS1.,5B
44712, 00

22*33"8+2, 2*3, 3*ft5=f052700 A
položka zahrnuje- ^ ^^ . ""A-.^if
''tíodaťku mezerovitého betonu pFede sáné kvalit
DLróBY-Ž LOMOVÉHO KAMENE NA WC

) 1*12 3*0,25=3 3550 P

zas se zhutněnim vestna

0.750 22 000,00 1S 500,00

3, 355 2500. 00 8723, 00

105, 270 Z 500, 00 263 17S. OO

3.35S 4500,00 15097,50

C



po!o?ka aatimuje:
- nutné zemni práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- zřízeni spojovaci vrstvy
- znzení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky
- dodávku a potoíení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvarii
- spárováni, tésnĚni, tmelení a vyplněni spár MC případně s uyklínovánim
- úprava povrchu pro odvedeni srážkové vody
- nezahrnuje podklad ood dlažbu v>ka2uie se samostatně

STUPME A PRAHY VOD KORYT ZE :' ELBET DO C30/37 3.,

2"i. 2'OA'0 4=0. 3640 A]
položka zahrnuje:
- nutné zemní práce piloubení rýh apod}
- dodáni čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality. Jeho uloženi o
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a
způsobu hutnění, ošetřeni a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti
a vlastnosti,

- užití patfebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracounich a diiataÉních spár, véetně potřebných úprav, výplné. vložek,
opracováni, oiiiténí a oietřeni,
- bednění požadovaných konstr. (i ďracené) s úpravou dle požadované Kvality
povrctiu betonu, včetně odbedňovacfcti a odskmžovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruze) a leseni víecrt druhů pro betínSní, Lloíenl ierstvého
betonu, výztuže a doplňkových konstr., VE. požadovaných otvorů, ochranných a
bezpeSnostnicři opatření a základů těchto konstmltCÍ a leéení.
- vytvořeni kotevních Éal, kapáš, nálilků, a sedel,
- zfizeni vSech požatíouaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a
pod., ve. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pru osazení výztuze, doplňkových Itonstrukci a vybavení,
- úpravy povrchu pro položeni požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně
vyspraveni,

- konstrukce betanovýcli Kloubů, upevnění kotevních pnl<S a doplňKových Konstrukcí,
- nátěry zabraňujici soudržnost betonu a bednini.
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,
-opatření povrchu betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku
se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zřízeni spojovaci vrstvy u základů,

oro osaze ' zařízení ochranv konstrukce Druti vlivu bludných DroudO

omunifcace . .

VOZOVKO . VRSTVY ZE STĚRKODRTITL. DO 150MU 16, 500
fS^SM.

1 980, 00

komunikace 65+10 '.1=165000

- dodání kameniva pfedepsané kvality a zrnitosti
- rozprostrení a zhutněni vrstvy v předepsané tlouítce
- zřízení vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládáni vrstvy po etapách
- nezahrnuté ostřik nátěry
ZPEVN N! KRAJNIC ZE STRKODRTITL, DO 100MM 80, 00 1 640, 00

15+-Í3 5+9+8 5 *0 5=23 0000 A
- dodáni kameniva předepsané Itvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrst bez rozlišeni Ěífk okládání vrstw po etapách

SPOJOVAC POST IK Z EMULZE DO O 5KG/M2

rj plocha pťed mostem (6, 5*10}1'4=66, 0000 [A]
ochanamosfě 7 2*2, 2=15, 8400 B Celkem: A*B=81. 8400fC

- dodáni všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedeni dle předepsaného technologického předpisu
- zřízeni vrstvy bez rozlišení Sirky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu na oiení ukonéenf
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTi/Y ACO 11 TL. 40MM 81, 340

pfetf mostem (6, 5*ÍO)*4=S6, 0000 [A]
mosf 72*2. 2=fSe-fOO B Celkem: A*B=B1 S400
- dodáni smési v požadované Kvalité
- očištěni podkladu
- uložení směsi d!e předepsaného technologického předpisu, zhutněni vrstvy v
předepsané tloušťce
- zřízeni vrstvy bez rozlišení sirky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních
spár a spojů
- u ravu naooiení, ukončení oodél obrubniků, dilatačních zařízení, odvodňovacich

ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIKACP16+, 16STL. 70MU

6. 5+10'4=66. 0000 A]
- dodání smĚsi v poradované kvalitě
- oSi Stě ni podkladu
- Lloíení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v
předepsané tlouitce
- zfizeni vrstvy bsz rozlišen! iífky, pokládánf vrstvy po etapách, vůetnĚ pracounich
spára spojů
- u ravu na o'eni. ukonĚení oděl obrubníků dilataSnfcrt zařfzenf. odvodňovacich
LIT? ASFALT MÁ IV OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE 11 15,340

Z]

~^

72*22=15. 8400 A
- dodání směsi v požadouané kvalita
- oEisténi podKladu
- uložení smési dle předepsaného technologického předpisu, iiiutnéní vrstvy v
předepsané tloušťce
- znzeni vrstvy ba; ruzliienf Šířky, pokládáni vrstvy po etapách, vietně pracovních
spára spojů
- úpravu na o'eni. ulionĚeni oděl obmbniků. dilataĚnich iafízeni. odvodnovacích
VÝRŮM SPÁR ASFALTEM

zálivkana oeni nové a stévaici kanstruhce; 3, S^3 5=7 0000 A

položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného matenálu

čištěni a vyplň sparlimto materiálem

VÝPLŇ SPÁR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM

6

7

711311

s u itmsy 6+10J=Í6 0000 A]
položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného materiálu
- wňStĚnía WRlň soartimto materiálem

pravý Rouwtiů, podiahv, vijfpině tftwirů
Wň; ienastswebttíAfýwba
IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ PROTI ZEMNI VLHKOSTI ASFALTOVÝMI

22 WSM
7 934, B5



79 711433

49 71150

SO 7G3B3

3, 3*(8 4+1 4^1 4t8. 6t1. 4f1, 71=75, 5700 A
položka zahrnuje:
- dodání předepsaného izolačního materiálu
- očištění a oietřeni podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i připadne
vyspraveni

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, připadne liomplet. soustavy nebo systému
podle příslušného technolog, předpisu
- zřízeni izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačnich i pracovních spojů, kotev, obnjbníků,
dilatainich zařízení, odvodnění, otvorů, neizol ováných místa pod.
- zajištěni odvodnění povrchu izolace, véetně odvodnĚní nejniziich mist, pokud
dokumentace ro zadáni stavby nestanoví iinak
IZOLACE MOSTOVEK POD VOZOVKOU ASFALTOVÝMI P,. SY

7. 2'2, 2i'1. 15=1B, 21SO A

položka zahrnuje:
- dodání předepsaného izolainiho materiálLi
- oSiiténí a ošetření podkladu. zadávací dokumentace může zahrnout i připadne
výsprava ní
- zrizeni teolace jako kompletního povlaliu, připadne komplet, soustavy nebo systému
podle příslušného technolog, předpisu
- zřízení izolace l jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů. hran. dilataíních i pracovních spojů, kotev, obrubníků,
dilataSních zafizení, odvodnéni. otvorů, neizol ováných míst a pod.
- zajištěni odvodnění povrchu izolace. vietné odvodnění nejniřiicrt míst. pokud
doKumentace pro zadání stavby nesla nov i jinak
- ochrana izolace do dob zřízení definitivni ochranné vrstv nebo konstrutee
IZOLACE MOSTOVEK LIPřM ASFALTEM POD ŘÍMSOU

0, 7'6+10)^1 i 2000 A
položka zatírriuje:
- dodáni předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i připadne
vyspraveni

- zřízeni izolace jako kompletního povlaku, případně komplet, soustavy nebo systému
podle příslušného technolog, pfedpisu
- zřízeni izolace i jednatlivých vrstev po etapách, včelně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníku,
dilatainíct) zařízení, odvodněni, olvarů, nelzolovan^ch míst a pod.
- zajisténí odvodnění povrchu izolace, vóetne odvodnění nejniřifch míst. pokud
dokumentace oro zadání stavby nestanoví 'i na k

OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU

72*2, 2=15S400 A
položka zahrnuje:
- dodání před ep sáného ochranného mateři áiu
- zřízení ochrany izolace
NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 OS-C

18, 216

11, 200

85 82471

1 95 6+10 + 8. 4+B. G+1, 5)2, 94+7, 2*í, 1= Í, 9500 A
- olozka zahrnu e koniciletnl povlaky (i různobarevné včetně u rav odkladu
ťflitru f
POTRUB Z TRUB ŽELEZO ONOVÝCH DN DO 1000MM

tĚ2 !?O.QAO
7500, 00 150000, 00

52 87627

20=20 0000 A
položky pro zhotoveni potmbf platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (vietně technoiogického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvaravlty.
spojovací a těsnící materiál a pod. ), potípérných, závěsných a upevňovacích prvku,
včetně potřebných uprav

úprava a pnprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
-zřízeni plnefunkiního pdtrubí, kompletní soustavy, podle přísfušného
technologického předpisu
- zřízeni potrubí i jednotlluýcrt částí po etapách, včetně pracovních spár a spojů,
pracovního zaslepeni konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů šachtami a liomorami, okolí podpěr a vyústění, zaústěni,
napoiení v eden i a u evnění oclDad. v'jsti

CHRÁNtČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM

84 87633

3*10=30 0000 A
položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
řahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického pfedpisu)
- dodáni veškerého trubniho a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky,
spojoťacf a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevftovacich pnků.
vietné potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a oietření podkladu a podpér
- zřízeni plně funkčního potnibí, Itompletní soustavy, podle pfísluínérto
technotogického předpisu
- zřízeni polrubí i jednotlivých části po etapách, vřetně pracovních spár a spojů,
pracovního zaslepení Itonců a pod.
- úorava prostu u růchodů šachtami a komorami, okolí codcěr a wůstění, zaúst&ní.
CHRÁNIČKK' Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 1SOMM 30, 000

a

9112A3

3*10=30 0000 A
položky pro zhotoveni potrubí pláli bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobni dokumantad (véelne technologického předpisu)
- dodání ueíkerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky,
spojovací a tĚsnici materiál a pod. ), podpěrných, závěsných a upevňoťacich prvků,
uEetně potřebných uprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, oéištěni a ošetřeni podkladu a podpSr
- zřícení pině funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle pfislušného
technologického předpisu
-zřízení polmbi i jednotlivých části po etapách, uietné pracovních spár a spojů,
pracovního zaslepení konců a pod.
-u rava roštu u mchodů šachtami a komorami, okolí Rodoera vvústeni. zaústĚni,

Ostatní haifisttukcs A ráče
ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - MONTÁŽ S PŘESUNEM 110, 00

.?4S 4:ň8,SP
1 815, 00

35+3=165000 A
položka zahrnuje:
- demontáž a odstraněni zafizeni

- eho odvoz na Fede sáné místo

ZÁBRADLÍ MOSTN SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ 18, 500

g. 5+ró=fB. SOOOP>;



_]

94 916114

58 917224

87 917424

SQ 919112

60 93631

64 967165

položka zahrnuje:
dodáni zábradlí vťetnĚ předepsané povrchové úpravy
kotwni sloupků, tj. totevní desKy, Šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací
dokumentace nestanoví jinak

2=2. 0000 A
olozka zahrnuje stitek s evideriEnim cislem mostu, slou- elt dopravní znaék vSetné

DOPRAV ZNAČKY ZÁKL VEL HLINÍK FÓLIE TŘ 2 -~DOD MONT. DEMONT

4=4. 0000 [A
položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení
- u tíoiasných (provizorních) značek a zařízení údfíbu po celQu dobu trvání fLinkce,
náhradu zničen 'ch nebo ztrácen 'črt kusů. nutnou opravu 'oskozen 'ch částí
STALÁ DOPRAV ZAŘIZ Z4 OCEL DODÁVKA. IUiONTÁŽ-DĚ(UlONTÁŽ

8=8. 0000 A}
položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení
- odstfanéní, demontáž a odklizeni materiálu s odvozem na přede sáné místo
DOPRAV SVĚTLO VYSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DOD, MONTAŽ-DĚMÓNT

2=2 0000 A
položka zahrnuje:
- dodáni zařízeni v předepsaném provedení vSetné jejich osazeni
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zniSených nebo ztracených kusů,
nutnou opravu poškozených částí
- na á'eni z baterie včetně záložní baterie

SILNIČNÍ A CHODN KOVE OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKU ŠÍŘ 150MM

obruba v místě napojen! nové komunikace
2+2+t 5+1 5*2*2=11 0000 ;/\
Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech pfedepsaných zadávaci
dokumentací

CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ S R 1SOMM

8*5 5^13. 5000 fA]
Položka zahrnuje;
dodáni a pokládku kamenných obrubníkfl E> rozměrech předepsaných zadávací
ďokumentaci

ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MU

6+4=10, OOOQ A

položka zahrnu'e řezáni vozovkové vrst v redepsané tlouifce včetně spotfeb
DROBNÉ DOPLNK KONSTR BETON MONOLIT

Otisk léto ctil 1-^1, 0000 (A]
- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jerto uložení do
požadovaného tvaru pň jakékoliv hustotě výztuíe, konzistenci čerstvérto betonu a
způsobu hutněni, oietfeni a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu poradované trvanlivosti
a vlastností,

- užilí potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovnicrt a dilatacnich spár, véetne potřebných úprav, výplně, vložek,
opracování, oíiiténi a ošetření,

- betínění poradovaných konslr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality
povrchu betonu, vřetně odbed novacích a odskruzovacícti prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení vSech dnihů pro bednění, uložení čerstvého
betonu, výztuze a doplfikových konstr., VE. požadovaných otvorů, ochranných a
bezpeinostních opatření a základů téchto konstrukci a lešeni.
- vytvoření koitevních ?el, kapes, nálitků, a sedel,
. zřízeni vSech požadovaných olvoru, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a
pod., vi. ztížení prače a úprav kolem nich,
- ucrav oro osazeni .úze, doolfiko 'ch konslruKcl a v tiavení.
VYBOUR NI ÁSTl KONSTRUKCÍ ELEZ08ET S ODVOZEM DO 12KM

mosř 7, 2'2, 2tO, 4=6, 3360[A]
opary f5+f0j*0, 7"3 3=41 5800 !B!Ceil<eni: A+B=47 9160 K
- položka zartmuje veškerou manipulaci s vybouranoL sutí a hmotami vóelné uložení
na skládku. Nezahrnuje o látek za skládku kte 'sev azuie v oiožce 0141" (s

850, 00 1 700 00

11, 000

5000, 00 10 000, DO

350, 00 3 850, 00

2 500, 00 33 750. 00

500, 00 500. 00

4250, 00 203643, 00

1HPS NosN a pozemní stavby engineErifig,
CepflM. 53332Ctt(-lt:2Si481171 :S^1
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1^1 0000 A;

a<. tatrii iconsínritca s oFte?

1. 000 35000, 00
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