
WANDEU2ECH s. r.0.
Havlíčxova 408, 584 Ol Ledeč nad Sázavou

IČ: 28977955, DIČ; 028977955, v^^wasJĚfs., ;y-iá°!?r'

idsntlflkaéní údaje
WANDEL CZECH s. r.o.
Zasáni u Kjajského soudu v Hradci Králové, oddfl C. Vloaa 31813
Havlíčkova 408
584 Ol Ledeí nad Salvou
ID: 9c2e5bvk
IČO: 289 77 955,DiC: 022897795.')
Wsndt,'RwaRdeícz
Tel: 777 728 220
Martin VavřiBka-jednatel

OBSAH NABÍDKY

777 TIS 220

nRekonstrukce mostu úl. KJuncáku, Dolní JirStiny, Psásy (objekt SG 02)"

i. Identifikafnl údaje, obsah nabídky

2. Krycí list nabídky

3. Oceněný výkaz výmér

4. Návrh smlouvy o dílo

5. Doklady prokazující základní zpflsobilosti S 74

6. Technické kvalifikaíni předpoklady - seznam, osvědčení

7. Profesnf kvalifikaíní pfedpoklady - OŘ, ŽL, Autorizace

8. Certifikát pojištěni

l. Nabidliovi cena v Kč bez Opa

1. 1. DPH

1.2. i Nabídková cena v Kč s DPH

sir.

Str.

str.

sir.

l

I

3-y

y-35

str. 36-37

str.

str.

str.

38-44

45-51

52

NabfienS hodnota

2580351, 75Kč

541873. 87 Kč

3^2^25,6! Kč

Obecní úřad Psáry

11-0^-2017

Č.J.: OU- .̂ ^/^.
PŘÍLOHY: POČET LISTO; .rž

.C.
Hay|f8xwa4tí8
5?Íoy^teiI>dSte>>ou



WANDELCZECH s.r.O.
Havlíčkova 408, 584 Ol Ledeč nad Siawu

:: 28977955, DIČ: CZ28977955, BBasUiaodfifíj, wandeiewandej. ci, 777 728 220

Krycí tiši nabídky

"Stekonstrukcs mostu úl. Kfunčáku, Dolní Jircany, Psáry (objekt SO 02)"
Obchodní firma/Název[WANDEL CZECH s. r.o.
uchazeče i

Sídlo/misto podnikání Havlíčkova 408, 584 01 Ledeč nad Sázavou
uchazeče

Upíná adresa pro písemný Havlíčkova 408, 584 oi Ledeč nad Sázavou
st k

Členové statutárního oř ánu Martin Vavřička
Jméno zaměstnance
pověřeného věcným
ednáním
IČO

Martin Vavřicka

DIČ
Telefon
E-mail

Výše celkové nabídkové
ceny v C2K

28 7?55?.
CZ28977955
777 28220

wandel@wandel.cz
Cena bez DPH

2SS03S1, 7S

DPH

S41 S73,B7

J _ Cena ví. DPH

3 12Z2ZS, 82

Martin Vavřicka

Statutární orgán,
jednatel firmy WANDELCZECH s. r.o,

Hav<ai>^<08

E8íffit^édeč "dSteavou
iÍ/tíWB%5 oÍÍa289779SS
"fcl. 777177 457

Razítko a podpis uchazeče



Rmw-MKASTs. ro

Soupte objatófi s DPH
Stavba: 38880 - BSosa Junéak
Valtanta IV-

Oittytovt cena:
OCiOPHt

2W03M.76
31Z22>,e2

síti

00
217712975

124722, 00

58465. 00
^719725
26 191,82

338 985, 00
2634327. 00

15091362

vmwammíae
S8401t^e(rfldSíuwu
IC. 2S>7WS C|?:CZ289779SS
M 777177 457



Fhma: FIRAST s.r.o.

35890 UEostJunéak
r^SOOOI 278500, 00

1 02720

2 02730

18 02841

4 02910

^ Z REGULACI A OCHRANU DOPRAVY
lh^"á"su(a,.m"sl.°teatCT'alvesl<eré "ákladyw doéasné"ů'pravya'neguiaci
dopravy op6s'L"a stavenlštó a nezfay<"é znaíenl a~opa nÍ~vyS^ifcI'r'
po?Kla'"t"BOZP restavenlšti ve. provizomrch lávek-a nájezdů^

li. i. 398/2009 Sb.. o - ~-'~~'
SbK"^h"^"'cl(^ požadavclch_zabezPečuJ[clch bezbariérové uilvánl staveb.
^"nS8 S;nbl^ pnsh") kobÍeMam'^P°^^"^;S,

?^ s 'edwtetem ^tenéróldad-na-. ... .<to^"á zařízeni zhotovitele
pcw!ocp. CEZAJI NEBOZ ZOCHRANUTN-ENYRSÍO;CH'S"T"
^Sn,l,!SŽ ýrekýchs.lubéhem rea"zace stevby dteptó<iavku"sptívrii. Nutné
V vse^^ev^h^LS p^totóT-^m^uš"^°sp^""p^"°"

mnich vedeni ovéflt ruónó ko n mi sondami. PodzemnTTnovod'.
zahrnu e ob" náletem
PRUZKUMN CE
Shwdóvánl kvali v

.

°!?.nénák!ad. na "kovaná zařízeni Aotovitele-teková
IVOTN HO PROST ED NA POVRCHU

dobu stev a zneéiáténl tfedl

zahrnue veSkefé náklad s 'nesa 'ednatelem
OSTATN POADAVW-ZEM M l S M" EN
Zameteni skuteiného provedeni dfla ke kolaudaci"!
3xUStěnéparé+1xCD
Pevná cena.

ován mí racemi

KPL 1000 4500000

KPL

K

45 000 00

1 000 _25 000, 00 25

1.000 2500000 2500000

SOUBOR 1,000 2500000 2500000

17 02911 ^"T>,VSkBré,"áklad s"enés.db' dnatotem žadovan- l racemi
OSTATN PO DÁVKY-GEODETIC ZAM" EN"

HM 1.000 25000, 00 25000.00



Kontrolní meteni a vylytovánl v pnibéhu stavby

5 02940

6 029412

7 02943

8 02944

9 02945

?hm.u_eveš!<etó"áklad s enésobidnatelem ován- i raceml
OSTATN PO DAVKY-WPRACOV M DOKUMENTACE
havarijní a povodňový plán -(tlskein 2xT~ix CD)
Pevná cena.

zahmu.evBŠ!<e'é"áklad s 'enésob-ednatelem dovan-mi racemi
OSTATN PO AVKY-VYPRACOV N MOSTN HO LISTU
MOSTN LIST (Sx tiskem+1x CD) ~
Pevná cena.

K 1, 000 30 000 00 30 000,00

SOUBOR 1,000 -I5TOO,00 1500000

adovanymi pracemizahrnue veškeré náklad s o'ené s ob'ednatelem
OSTATN PO DÁVKY-VYPRACOV ROS
ReaBzainl dokumentace stav UsKem4x+1xCD Obsah dle smémtae

zah'T"J. -.v?šl<el*nákla s enésob- náletem ován- l raceml
OSTAT PO DÁVKY - DOKUMENTACE SKU1 fc PROVEDEN VDÍGÍŤ FORM
Dokumentaoe skutečného provedeni stavby. Výkresy a související písemnosti'
zhotovené stavby potřebné pro evMenci mostu. Výkresy odďiytek a
zmé''. ltavt>y OPr°B_DSP. PDPS. Ovétené podpisem od'povédného'zásfupce

' - tiskem ve 4 vyhotovenfch a 1 xna CD. Zadavatel
s ne klovou dokumentaci ve sto ni DSP+PDPS v otevřeném formáhi".

zahm"l _vesl(OFé náklad enéso .ednatatem ožadovan-mj racemi
OSTAT PO DÁVKY-GEOMETRICKY P N
G8°m?"ct? °!jdělt"'acl plá" pro maJe>°v6 vyporadáni vlastnických vztahu, pohizeny

úřadem. " .- --.
12 x tiskem

položka zahrnuje:
- přípravu podkladů, podáni žádosti na katastrólnl úřad
- polní práce spojené s vyhotovením geomslrického plánu
- výpočetní a grafické kancelářské práce
- titední ověfenf výsledného elaborátu
-schváleni návrhu vkladu do katastru nemovitosti ňsluš katasbáhlm úřadem

K

K

1. 000 8 500 00 860000

1000 25 000,00 25 000. 00

K 1000 1500000 15 000.00



10 Q2953 OSTATN PO DÁVKY-HLAVN MOSTN PROHLÍDKA

18 02960

11 02990

potoíka zahrnuje:
- úkony dte ČSN 73 6221

- provedeni hlavni mostní prohlídky oprávnénou fyzickou nebo právnickou osobou
^v._°tove"lzá''"amu rotokolu kle . naznaCně deflnue ďav mostu
OSTATN PO DÁVKY - ODBORNÝ DOZOR

mhmtfe veškeré náklad s ené s ob-sdnatetem adovan m
OSTATN PO ADAVKY-INrORMA N TABULE
Náklady na zřízeni intbnnaénlch tabuli s údaji o stavbě s textem dte vzoru
o ednatete. Po ukončeni stavb odstranénl. Pevná cena.

potožka zahrnuje:
- dodání a osazeni infcirmatnich tabuli v předepsaném provedeni a množství s
obsahem pfedepsaným zadavatelem
. veškeré nosné a upevňovací korretrukce
- základové konstrukce včetně nutných zemních prací
- demontáž a odvoz skončeni latnosti

KUS 1000 1500000 15000. 00

K 1000 15 000 00 15 000. 00

K 2000 500000 1000000

HsHUQi-wa 408
?s4?. l-ed'eK^'5íťwu
^-. ^ws'mí-'^S

. 1bl. mi7>4S"7"""':""wT,9779SS



Ffrma: RRAS1 s. r.o.

Sta 35890 IBóstJuikSak
Rw_ 80 201 Host SO 201 217712&. 75

75
Všeobecné

0000 0.00
57870

0,00

1014101 POPLATKY ZA SKI KU

2 014131

3113326

4113336

5 11372

210. 2=210, 2000 A

zahrnu e veškeré latk rovozovateN sklad souvise fci s utažením od duna
POPLATKY ZA SK DKUTCPS-NO NEBE2PE NY ODPAD

živičně adní
2ahmu"e veškeré
Zemni <

13. 3=13, 3000

l rovozovateli skla souvise^cl s uložením od u na

M3

M3

ODSTRAŇ PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEl. ODVOZ 00

plocha pfed a za mostem Cf0*4+6,5*4)*0,2
=132000 A
pdoala 7ah'mlereškerou mani "laci s bouranou suti a s bouran -mi hmotami ve.
ODSTRAŇ PODKL2PEVN NYCH PLOCH S ASFALT POJIVEM "ODVOZ DoTzKM'
plochy komunll<ace
6, 5'4+10'4 . 0, 2=132000 A

^loítozahm". Ješk"o"ma"LJa!::i-s_.. ura"°"sut'as bouran-mi hmotami ví.
FR OV N ZPEVN NYCH PLOCH ASFALTOVÝCH --.........-.... -.

most

2, 5* 5=162500

M3

M3

M3

210,200

13300

13, 200

13200

16250

250, 00

400, 00

25000

25000

150, 00

5255000

5 320, 00

ÍS78TOOO
330000

3 300 00

2437, 50



6 11511

7 11527

87 12373

Poloika zahrnu veškerou maíT lacls
ERP VODYDOSOOIAIIN

uranou suti a s bourán" ml hmotami v6,

le d Bhodin 25dnl 8*25<200. 0000 A
pol°?!(a. če-.. l_vod._'w rchuzahrnu-et (rubí, hotovost záložní 6e acl
p .Eyyol:>_NA.POVRCHU POTR DN Do 1000MM NEBO LAB-R^. D036M
bet trubka DN 1000
1 ete vádění 20=20. 0000 A

PCLtožka -fevede"!vod na hu zahmu-e zřízeni udrtovénl a odstraněni
ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ELEZNICT i

odkop pod komunikaci W'4'0.15=6,0000 [B]
ocRqp pod komunikaci 6, 5*4*0, 15=3, 9000 [y
Celkem: B+l=9 SOOO

HOD

M

M3

72000 30000 2160000

20, 000 2 500.00

9900 5500, 00 54450. 00



68 12473

položka 2ahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, ptemlsténl. pfetoženf, manipulace s výkopkem
- kompletní provedeni vykopávky nezapaíené i zapažené
- ošetřeni yýkopiStó po četou dobu práce v n6m ve. klimatckých opatfenl
-ztíženi vykopávek v blízkosti podzemního vedeni, konstrukci a obiektů ve. ieiic
dočasného zajišténl
-zufenf Pod "ódou. v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
-příplatek za lepivost
- téíenl po vrstvách, pásech a po Jiných nutných Částech (flguréch)
- éerpáni vody ve. Čerpacích jímek, potiubl a pohotovostni terpacl soupravy (via
ustanoveni k pól. 1151, 2)
- potfebné sníženi hladiny podzemní vody
- těženf a rozpojováni jednotlivých balvanů
- vytahováni a nošení výkopku
^sirahovánl a Ptesvah. svahů do konetného tvaru, výména hornin v podtožl a v pláni
znehodnocené khnatlckými vlivy
- ruční vykopávky, odstraněni kofenů a napadávek
- paženi, vzepřeni a rozepřeni vi. ptepatovánl (vy|ma Sletových stěn)
- úpravu, ochranu a oéišténi dna, základové spáry, sten a svahu
- zhutnění poútofl, případné i svahu ve. svahováni
- zřízeni stupňů v podtožl a lavic na svazích, nenHI pro tyto práce zfizena samostatná
položka
-udiiovánlv" iSté a'eho ochrana tivodé
VYKOP VKV PRO KORYTA VODOTE T .1

balónové tnibí DN-100 20*í, 3"0 7=f 8. 2000

M3 18200 1000.00 18200, 00



8 13173

položka zahrnuje:
' TO*'Svrlá-as'"siádoprava; Ptemlstént, přetaženi, manipulace s výkopkem

i zapálené
- ošettenl výkopiSté po celou dobu práce v něm ve. Mimatickíc
L!uže"i^kop*'ekv bl(zkosti Podzemnlho vedeni, konstrukcra oyektóve. |e

iní

- ztíženi pod vodou, v okolí výbušnin, ve stfsnénych prostorech a i
- pňptatek za lepivost ' . ----. -.--

'  že"'-povretvach'pásech ? P°.ii"'řch "ut">ch částech (figutích}
- čerpáni vody ve. čerpacích Jímek, potrubí a'|
ustanoveni k pól. 1151,2) ' -r--^-, i..
- potfebné sníženi hladiny podzemní vody
- těšeni a rozpojováni jednoflivých balvanu
- vytahováni a nošení výkopku
:srahoró"!. aJ"'esva.h'.syal'lů..<10 kone<inéh° tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni

- ruční vykopávky, odstranénl kořenu a napadávek
- paženi, V2spfcnl a rozepřeni ve. přepažovánl (vyjma štétovw

i. ochranu a oCiiténi dna, základové spály; sten a svahů
- zhutnénl podloží, případné l svahů ve. svahováni

~pS st"pftu" po<"oíl a lavlc "a svaz'ch' "e"''li pro tyto práos ri'fzena samostatné
-udržování . o išté a eho ochrana rotivodé
HLOUBEN JAM 2AP-l NEP T l

za mu 2, 2'3, 3*<0+2. 2*3, 3*6 5=119. 7000 A

M3 119, 790 350. 00 4192650



70 18110

11 21262

položka zahrnuje:
' *'odonw"á a svislá d°prava. Ptemisténl, pfetoisni, manipulace s ^
- kompletni provedeni vykopávky nezapatené i zapažené'
' Setfenl výk°pist6 P°.c81°u dobu práce v něm ve. klimahckých opatřeni
L!t'te'".vytopá''ek.v b"zkosti Podzem"l>'° vedeni, konstrukcFa objektu"v6. jeilc

lii

- ztíženi pod vodou, v okolí výbušnin, ve stlsnéných prostorech a i
- příplatek ta lepivost

' teíe"f. p°vretvách'pásech ? PO Ji"lteh nutných éástech (figurách)
- terpání vody ve. éerpaclch jímek, potrubí a'pohotowostní toÍBaďsouDraw Iv-s
ustanoveni k pól. 1151,2)
- P°ttebné sníženi hladiny podzamnl vody
- těženi a rozpojováni jednoUlvých bahanů
- vytahováni a nošení výkopku
^svat'°vá"!. a.pfe,s*'a.h'.svahů..d° Koňského hiaru. výměna hornin v podloží a v pláni
- rufail vykopávky, odstranént kořenů a napadávek
' .̂ žer"' "epřenl a rozepf8nl vc- Ptepažovánl (vyjma Štětových sten)
- úpravu, ochranu a oélSténl dna, základové spáry; sten a svahu
'.°dyede"l"eboot>ve<:le"ITOd "oto" 'to lité a ve ko B'
ÚPRAVA P SE2HUTN N M V HORNIN T .1 M2

Za

komunikaci 10'1*6, B'1"ie. SOOO A
tožka zahrnu e" vu ánévéetné rovnáni 'Sto h rozdflu. Míru zhutnění

TRATIVODY KOMPLET 2 TRUB Z PLÁST HMÓfON DO 100MM

za mu 11*8=19.0000 A

M

16, 500

19000

15000 2475,00

939232^5
50000 950000"]



12 21341

13 21361

99 24325

Poktfta platí pro kompltíhl konstrukce trativodft a zahrnuje zejména:
'., ''ykop. rýhypfedepsa"ého. ft/ar" " dané ti'ídé téíítelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně
děravý, utaženi ptebyteéného materiálu, dodávky pfcdepsaného manilu p"ro vypíná
- zřízeni spojovací vrstvy
-zřízeni podkladu a lože trativodu z předepsaného materiáki
- dodávka a utažení tratívodu pfsdepsaného materiálu a profilu
^^syp traUvodu předepsaným materiálem, pňpadné vloíenl separaénl nebo drenážní
DŘEN .N VRSTVY Z PLASTBETONU PLASTMALTC

odól lim 4 9*0, 6*0 08+8 3*0, 6*0, 06"0 5340 A
Položka zahrnuje:

-dodávku pfedepsaného materiáh pro drenážní vrstvu, véetné mlinostaveništnl a
vnitrostavenlštnl do ra
DŘEN N VRSTWZGEOTEXTILIE

6, 5''ÍO+6, 5'6, 5-f07. 2500 A
Položka zahrnuje:

Ldodá''ku pfedepsané Seotexune (veewé nutných ptesahů) pro drenážní vrstvu, véetné
mlmostaveniStnf a vnitrostaveništnf do ' ' "---..... --,
PILOTY ZE LEZOBETONU C30/37

5, S'3. 14'0. 22S'0, Z25V- 5319 A

M3

M2

M3

0534 8 500, 00 4 539 00

107 250 8500 911625

5532 25000, 00 138300
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102 3417A

položka zahrnuje: -
-^veSkaiý materiál, výrobky a pototovaiy, včetně mlmostavepiitnl a vnitrostaveništnl
dopravy ----,">..,

'-,d°dá"Lbetonárské VÝZh&e v P°Sa*'vané kvalitě, sfflhánl. řezáni, ohýbáni a spojováni
dovSech^ptíadovaných (vám (ve. armakošů) a uloženi s poíadovaným'aiÍS
potahy a krytí výztuže betonem
- veškeré svaly nebo jiné spoje výztuže
- pomoaié konstrukce a práce pro osazeni a upevnénl výztuže
-zednické výpomoci pro montáž betonářské v^tuíe
- opravy výzhjže pro osazeni ctoplňtových konstrukci
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonováni
' apra*'yv^tute f?02nze"lkotev"'ch IMVka- zévésných ok a doplňkových konstrukcf

betonu

- wďvé propojeni yýztuže^které je souíásU ochrany konstrukce proti vlroům bludnvc
roudů ^eni do měflclch skříni nebo míst roméfenlbludn'''~-""du'viasťn'r

OV ST NY NASAZENÉ Z KOVOVÝCH D LOUDO SN PLOCHA'"""" M2
37=370000 A

37,000 1 250, 00 4625000
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76 27152

16 33326

položka zahrnuje:
- zflzenl vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uloženi na skládku, vrtací
práce yapaí. l nepaí. vrtu ' ---.. -,
- ierpánl vody z vrtu, vyélšténí vrtu
- zabezpečeni vrtacích prací
^dopravu, nájem, provoz a přemlsténl, montáž a demontáž vrtacích zah-zenl a dalších
mechanismů

- lešení a podpémé konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízeni a dalších
mechanismu

- vrtací plošiny v6. zemních ppacl, zpevněni, odvodnění a pod.
- v pHpadé zapaženi dotasnými pažnicemi jejteh opotfebenl
-v O é za nf suš nzl veškeré ' atenlsnl
PÓL T E POD KLADY Z KAMENIVA DRCEN HO

ISf 10 5+13.9 TO )*2=4 8800 A
položka 2ahmuje dodávku předepsaného kameniva, mimostavenlšhi a
vnitrostaveništnl d ravua' houtoženl

MOSTNOP.RYAK DLAZE ELEZOVEHO BETONU DO C40/50 B50

10, 5*13. 9 *0, 6*?, 94=43, 04<6 A

M3

M3

4, 880

43042

1500, 00

8 500, 00

7 320, 00

365 857, 00
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2Q 317325

21 317365

*o(von> ffms 16+12 <C=<68 0000 A

p°.l°^-ah"'".edodáv!u'.... -bu-l<otevnlho rvk" tede sáného tvaru a oho
MSYZE ELE20BETONU DO C3(V37 837 '" "-"

0, 8S'0, 3* 8*10 +0, 35*0, 35* 6+>0 =6 0400 A
položka zahrnuje:
"dSdsr"-čel, st*'éh° beto". u.. (t>eton°''é smési> Požadované kvality, jeho utoíenl do
próadovaného hram při jakékolro hustotě výztuže, konzistenci éeřďvého'betonu'a"

hutněni, ošetření a ochranu betonu.

vl2?Sf "eprop"stnéh0' mrazu"d°mého betonu a betonu požadované bvanNvosB a

- užití pottebných pffsad a technotogtl výroby betonu,
lz"re"Lprac°vn. lcha d>ataenfch spár, vtetně pottebných úprav, vyplné. vtožek.
opracovénl. ofišténi a ošetřeni, ' . -^-., ^.-,.-...
'-bedné"LP°žad°''a"lřct1 kOT'str- ("ztracené) s úpravou dle požadované kvalit
povrchu betonu, véetné odbedftovaclch a odskružovacfch prostředků."
:p°dpémé. k°nstr'. (sl('uže) a lešer" všecf> **" Pro bednénl7ultóenf Čerstvého
^^!í^aú^^^kw^v&-^i^a^^^^am^'a'
bezpečnostních opatřeni a základů téchto konstnikcl a ÍeSenl'
- vytvořeni kotevních Cel, kapes, nďltku, a sedel.
^teB,"!"yš h-p<^d°va"ýct'. °tv0"1' kapes' v^enkň- prostupu. <."<". drážek a pod..i. ztíženi práce a úprav kolem nich, ' " .---r-. --, -.. >>~u.,
:-"-ra. roosffi>"l tuže, do Ink . konstrukci a baveni.
VYZTU MSZOCEU10505 B500B ~ "'"""

S.04'i10/1000=0. 6W4 A

M3 6, 040 7500, 00 45 300 00

0,664 45 000, 00 29 880
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92 451314

5V. 150=0 ,500 A

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a pototovaiy. vietné mimostavenigtnl a
vnibostaveništnl dopravy (rovněž přesuny), včetně natoíenf a sloienl. pnDadné s
utažením

Ld°dánlbetonáfekó "?"že V .P°žadované Itvalitě, stfhánl, řezáni, ohýbán! a spojováni
dolech ptóadovaných hřarů (ve. amiakoiů) a utoženl s požadovaným-zaiš1énim'
potahy a kryti výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konsbukce a práce pro osazeni a upevněni výztuže,
-zedntakévýpomod pro montáž betonářské výzhjže,
- úpravy výztuže pro osazeni doplňkových konstmkcl,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonováni,
- opravy výztuže pro zřízení íetezobetonových kloubů, kotevních pivku, závěsných ok a
doplňkových konstrukcí, ' . -. ^... -.
-veškerá o atfenf n zaústěni soudržnosti . a betonu
PODKLADN AVYPLNOV VRSTVY Z PROST HO BETONU C25/30

1. 1 'IZ.yV Z5=3, 3BSO A

-^dodéni eereh^ip betonu (betanové smési) požadované kvality, jeho ufoíeni do
požadovaného tvaru přijakékolh/ hustoté výztuíe, konzistenci eeratvého betonu~a'
způsobu hutnénl, ošetřeni a ochranu betonu.
-zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a
vlastnosti,

- USU potřebných přísad a tachnotogll výroby betonu,
-zfizenl pracovních a dilatačnfch spár, včetné pottebných úprav, výplně, vkažek.
opracováni, ofišténl a ošetřeni, ' ' .--. -"-.--.
i_^.lě"í_l?<dad°ya. "^ch .ko"?b'(1 ztraccmé) s úpravou dle poradované kvality
povrchu betonu, včetné odbedňovaclch a odskružovaclch prostfedků,
^ podpémé konstr. (skruže) a leienl všech druhů pro bednénl, uloženi Čerstvého
betonu, vSfehiíe a doplňkových konstr., ve. požadovaných otvort, ochranných a"
bezpečnostních opatfenf a základů těchto konstrukci a lešení.
- vytvořeni kotevních čet, kapes, nálitku, a sedel,
-zffzeni yiech požadovaných otvorů, kapes, výklenku, prostupů, dutin, drážek a i

i. ztížen! práce a úprav kolem nich. ' ' . -. -. -.. -^-.,
-O na ro osazeni . 7tu?e, do Iftls . ch konstrukci a avenl.

M3 3. 355 750000 25 162 50



93 45S60

91 S512

90467385

VYPLŇ 7A OPbRAMI A ZDMI Z MEZEROVIT HO BETONU
22*3, 3*S+2, 2*3, 3'e, 5=f05, 2700 A
pokazte zahrnuje:
^dodávku mezerovltého betonu ted ékval-
D BYZLOMO HOKAMENE~NAMC' a zas se zhutněním vtetně

1, 1'12,yv, 25=3, 3550 A
položka zahrnuje:
' "ró'ézem"'práce (sáhováni, úpravu pláně a i

~sr. ^^s^"S, ^ss>, vm^
yi, Z'0-t'0.4=03S45 A

MS 105,270 2

M3 O 384 4 500 00

23159400

M3 3355 2500000 "83875

1 728, 00
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3456932 ZPEVN N KRAJNIC ZE RKOORTI TL DO 100MM

15*13,5+9*8, 'O 5^23 0000 A
- dodáni kameniva předepsané kvality a zrnitostí
- rceprosttenl a zhutnénl vrstvy v předepsané ttouSťce
-zňzenlvrs bez rozlBeni Slřk okládánlvrs eta
SPOJOVAC POST IKZEMULZED005K>M236 572213

37 74A33

77 4F66

78 75C03

ch

pfocfta pfed mostem (6. 5+10)t4=e6,0000 [A}
octe na nmsfé 7 2*2 2=15.8400 Celkem: A-i-B=B1 8400

- dodáni vsedl pfedepsaných materiálů pro postřiky v pfedepsaném množstvi
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízeni vrstvy bez rozlišeni štňty, pokládáni vretvy po etapách
-u ravuna o enl, ukončeni

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSN VRSTVY AG011 TL. 40MM

pfed mostem (e, 5*W)'4"66, 0000 fA]
most 7, 2'2, S--l5,ewo Celkem: A+B=B1.9400
- dodáni směsi v požadované kvalitě
- oélšténl podkladu

- utaženi směsi dle pfedepsaného technologického předpisu, zhutněni
pfedepsané Uouíťce

-jňlienl vrstvy bez rozlišeni Slflqr, pokládáni vrstvy po etapách, včetně prKovnfch!
a spojů

'. "J?"!"?.. _nL"tonee"1 l obrubníků dUataénlch zaflzenl odvodftovactoh
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADN VRS7W MODIFIK ACP W."Í6S'ŤL"70MM
6, 5+10 .4=66, 0000 A .

- dodáni směsi v požadované kvallté
- ofiiSténi podkladu

- utaženi smési dte předepsaného technotogtekého předpisu, zhutnénf wslm v
předepsané tloušťce

^ztonl vrstvy bez rozlišeni Sirky, poktídénf vrstvy po etapách, véetné pracovních spár
:"^a^. Senf- ."konče"Í.. . ď obrubníku dilatatolch zařtenf odwdftovaclch
LITTASFALTMAIV OCHRANAMOSTN IZOLACE Íl

M2 23, 000 450,00 10 350 00

M2 81, 840 250, 00 20 460 00

M2 81, 840 650, 00 53196. 00

M2 66000 250, 00 16 500 00

M3 15840 65000 1029600



42 58910

43 58920

6

7'
46711311

72'2. 2=158400 A
- dodáni směsi v požadované kvatilé
- oéišténi podkladu
- utaženi směsi dle předepsaného technologrckého předpisu, zhutnénl vretw v
pfedepsané Boušťce

- tífzeni vrstvy bez rozlSenl Sifky. pokládáni vrstvy po etapách, véetné pracovních:
as|Xijů

.
'-. -rayu-"_ 

- _ 

ení. _uk<"1čeni dél obrubníka, dUatačnfch zaHzenl odvodňovacfch
VYPLŇ SPÁR ASFALTEM

zďw*a"a ' "l nové a stává Icl konstrukce: 3, 9*3, 5=7,0000 A
položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného materiálu

čjšténl a nsr tímto materiálem
VYPLŇ SPÁR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM

uffms 6+ró =>6, 0000/t
položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného materiálu

éiSténla Ifts a-tímto materiálem
Úpravy pQvrdiů, podlahy, výptot otvort
Pftdruženáatave&ni

IZOLACE POD2EMNCH OBJEKT PROŤTZĚMŇTVLHKOSTI ASFAI.TOVYMI -

3 3* S, 4+1, 4*1 4+8, 6+1, 4+í, 7 =75 5700 A

M 7.000 120, 00

M 16,000 12000

M2 75570 55000

84000

0,00
S3M9 O
4166350
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49 71150

50 78383

8
85 82471

potožka zahmuje;
-dodáni pfedepsaného izolačního materiálu
- oďétSnl a ošetfenl podkladu, zadávací dokumentace muže zahrnout i i
vyspraveni

"ď;re"Lm"ac?Jak°tomplet"'h° p°*'lal<"- P"Pad"é komplet, soustavy neto systému
podle příslušného technolog, pfedpisu
- zřízeni irolacej jed^notlwých vrstev po etapách, včetně pracomich spár a SDOÍŮ
L,ůp'SQ-u.°kraJ&'rohů:hra": dilataenrl* i Pwcovnlch sp^u; kotev, obrubniku"

i^ranzenl. odvodnénl, ohmru, neizokwaných místa pod. ' - ~~ '""'
Lz?l.stónl. °dvodně"'.p°m:hu. izolace' vtebiéodvodnéninejnižšldi míst,
dokumentace zadáni stavb nestanoví-inak --'.--...-.
OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU

r.2'2, 2=1S, 8400 A
položka zahrnuje:
- dodáni předepsaného ochranného materiálu
-zřízeni ochran Izolace
N T RY BETON KONSTR TfP 84 OS-C

1,9 +10 + 84+86^1.5 2,94*T.yi.1=1 9500 A
-. tožlta zahm" e ktm let"! k i různobarevné , včetně u ra odkladu

POTRUS 2 TRUB ELEZOBETONOWCH DN DO 1000MM

20=20 0000 A

M2 15,840 250.00 3960, 00

M2

M

1, 950

20000

250.00 48750

76900, 00
2 450 00 49 000.00'
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96 914814

S4 916114

58 917224

87 917424

59 19112

60 93631

položka zahrnuje:
- dodávku a montáž znafiek v požadovaném provedeni
- u dočasných (provizorních) značek a zaft-zenl lidižbu po četou dobu (rváni funkce.
náhradu zničen . nebo ztracen h kusů nutnou o raní kozen ' h Msti
ST DOPRAV ZA Z240CELDO VKA MONT DEMÓNT

8=80000
položka zahrnuje:
- dodavku a montáž značek v požadovaném provedeni
-tídstranénl, demontáž a odkUzenl materiálu s odvozem na
DOPRAV SV LOWSTR SAMOSTATN - - DOD. MONT

KUS

e sáné místo
, OEMONT KUS

2=2, 0000 A
položka zahrnuje:
- dodáni zařízeni v předepsaném provedeni víetné jejich osazeni
- ůdrtbu pocelou dobu tivénl funkce, náhradu zničených nebo ztracených kus&, nutnou
opravu poškozených Části ' -.. --,
- na eni z baterie víetné záložní baterie
SILNI N ACHODNKO OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBN K 150MM

obruba v místě napojeni nové konmnlhace
2+2+l, 5+í, 5+2+2>t-( 0000 A

Potožka zahrnuje: f
dodáni a pokládku betonových obrubníku o rozměrech pfedepsanýc
dokuinentaci

CHODNKO OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBN KU 150MM

8+5 5=Í3 5000/1
Potožka zahrnuje: -
dodáni a pokládku kamenných obrubníků o rozměrech pfedoosaníc
dokumentaci

E N ASFALTO HO KRrTU VOZOVEK TL DO 100MM

M

M

G+4=<0, 0000 h -

Jtóka zahrnu' řezáni vozovirovévrstv v tede sanétloušfce veetné
DROBN DOPLNKKONSTR BETON MONOLIT

vod

M

M3

8,000

2000

11,000

13500

10,000

1, 000

1 500 00 12 000.00

300000

450, 00

15000

50,00

00000

495000

202500

saooo

4 500,00 4 500 00
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Stovln:

Firma-RRASTs. r. n.

PRIoha k formulán pro ocenění nabMky
NixrtJuntrt

l_^^TOsni E]

-A.
o WAahacné Itonrtmlw

síti

1-1 OWO

Ortabri liormtrulw a prttce

J.ĎOO 12250000

lÍSI.W

Havliacnra 408
584 Ol L^tei: nad Sfaawu
IČ. 28^935 DIČ. CZ2OT7795S
Tel. 7yrt77^S7



SMLOUVA O DÍLO

uzavfenňďe §2586 u naši lakom č. 89/2012 Sb.. ob&mského (dále "občansky zákoník")
me:l:

Či. I. Smluvní strany
Objednatel:

zastoupený:

se sídlem:

IČ:

Obec Psíry

Milanem Váchou, starostou obce

Pražská 137, 252 44 Psaly

00241580

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

dále jen "objednatel"

Zaiotovitek. WANDELCZECEs.r.o.

osoba oprávnéná k jednám za spol: Martin Vavtiika

se sídlem: Havlíékova 408, 584 Ol Ledeé nad Sázavou

IČ:
DIČ:

289 77 955
CZ28977955

osoba oprávněná k jednáni
ve věcech technických: Martin Vavřička, tel: 777 728 220

dále Jen "zhotovitel"

ČI. II. Předmět a áíel smlouvy
Zhotovitel se zavaroje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spoílvajicí
v provedení prací a dodávce materiálu dle projektu spol. Firast s. r. o., Stráníická 1084/29,
Praha 140 z 11/2016: >aekonstrakce mostu uí KJuneálsa, Dolní Siríany (obiektSO 02)"
(díle jen Dno).

l. Objednatel se ravazuje dílo provedené bez vad a nedodělků pferait a zaplatit sjednanou
cenu, jak je dohodnuto v Či. III. této smlouvy.

2. VeSkeré podklady, které objednatel předal zhotoviteli kproiťdeni díla, jsou majetkem
objednatele. Zhotovitel předá tyto podklady objednateli zpět bez zbytečného odkladu,
nejpozději do tH dnů, po ukonícni této smlouvy.



zhotovitel se zavazuje za podmínek uvedených v této smlouvě rádně a vfias provedené
dílo bez vad a nedodělků předat objednateli v temiínu uvedenéni v či. V. této smlouvy.

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

ČI.IH. Cenadfla
l. Cena díla:

S002 Činí 2 580 351,75 Kč + DPH 21% tj. 541 873,87 Kč, cena celkem 3 122 225,fi2 Kč.
Cenová nabídka zhotovitele, včetně výkazu výměr je přílohou č, l této smlouva-.

2. Dohodnutá cena /shrnuje veškeré náklady zhotovitele souvisqici s provedením dilii dle
této smlouvy. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou.

l.
ČI. TV. Platební podminky

Podkladem pro zaplacení ceny za dílo je faktura za provedené práce vystavená
zhotovitelem a to vždy za kalendářní mésfc a dále po pfedáni dokončené starty
objednateli,

2. Faktury jsou splatné ve lhůtě 21 dm ode dne jejich doruétíif objednateli.
3. Faktury musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu dle zákona é. 235/2004 Sb.. o

dani 2 přidané hodnoty, ve znénl pozdějších předpisů, zejména oaiačenf zhoto\'itele a
objednatile, iiidlo, IČ, DIČ, číslo faktury, datum v^-stavení faktuiy, den splatnosti,
oznaéem penSíniho ústavu a éislo úítu, na který se má platit, úiel platby - úhrada díla,
fakturovaná částka, razítko a podpis oprávnéné osoby. PHlohou bude kopie protokolu
provedených prací a po dokončeni protokol potvrzující převzetí díla s podpisem
objednatele.

Otgednatel je opra\'něn doruéenou fakturu ve Ihůté splatnosti zhotoviteli vritit, jestliže
vyúčtovaná cena není v souladu s cenou za provedeni pfedmžtu díla sjednanou v této
smlouvé nebo faktura neobsahuji; náležitosti dle pfedchoziho odstavce tohoto článku.
Vrátf-li objednáte! vadnou fakturu zhotoviteli, přestává béžet původní lhůta splatností.
Nová lhůta splatnosti v délce 21 dnů začne běžet od doruéem nové nebo opmvené
faktury. Do doby doručeni nové nebo opravené faktury není objednatel v prodleni
s placením ceny za dílo.

Povinnost zaplatit je splnéna dnem odepsáni částky z účtu objednatele.

4.

ČI. V. Doba e místo plažnf
Zhotovitel se zavazuje:

Započít s plnSnim díla SO 02 : ngpozději 15. 5.2017, kdy mu zároveň bude předáno
staveniště (den předám' bude .uveden ve stavebmni deniku).

Uokonéit dílo SO 02: 31.7.2017



Místo pln&if: můstek v úl. K Junčálíu, Dolní Jiríany
Nedomíf-li objednatel zhotoviteli výwu k zahájeni plněni do l roku ode dne podpisu této
smlouvy, pak tato smlouva uplynutím tohoto roku zaniká.

3. O převzetí díla bude sepsán pisenuiý protokol (stavební denik).

3.
4.

5.

6.

ČI. V!. Záruka
Dílo mi vady, jestliže jeho provedeni neodpovídá predmétu plnéni definovanému v této
smlouvř a ptfsluSným právnim pfedpisům.
Zhotovitel odpovídá za vady díla, za odborné zpracováni, za správnost a úplnost a za
soulad díla s podmínkami této smlouvy, pokyny a podklady předanými zhotoviteli
objednatelem a právními předpisy.
Zárufaii lhůta díla poéiná béžet převzetím díla objednatelem a její délka činí 3 rok)-.
Objednatel je povinen i'ady díla písemně reklamovat u zhotontele, a to bez zbytečného
odkladu po té. co se o nich dozvěděl.
Právo na odstraněni vady předmítu díla objednatel u zhotovitele uplatní pfsemnou
formou. Zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozdéji do deseti pracovních dnů od
dorufeni reklamace, reklamovanou \adu odstraní.

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

ČI. VIL Sankce
Pro případ prodleni zhotovitele:

a) s předáním díla se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05% z ceny díla véctné DPH
nejméně \ sak l .000,- Ki za každý započat}- den prodleni,
b) s odstraněním záruínt vady dle odst 5 či. VI. se sjeáaává smluvní pokuta ve výši
2.000,- KS za každý z^oéatý den a neodstranénou vadu.

Pro ph'pad prodleni objednatele s úhradou faktury se sjednávají' smluvní úroky z prádlem
ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodleni.

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu na účet objednatele ve Ihůté uvedené ve
vyliítovml smluvní pokuty.

Uhrazenim smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu Škody, kterou je možno
vymáhat samostatné vedlo smluvní pokuty.

5. Uluazenira smlu\'ní pokuty nezaniká povinnost odstranit závadný stav.

3.

4.

d. VH. CkoníeBí smlavnfho vztahn

Smluvní strany mohou smlouvu jednostranné ukončil odstoupením ze zákonných
důvodů. Odstoupeni musí být pisenuié, jinak je neplatné.
Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupil vpfipadě, }s zhotovitel podstatně nebo
nepodstatné poruSi ustanoveni této smlom-y.



3. Za podstatné ^ porušení povinnosti zhotovitele dle této smlouvy se považují zeimér
případy, kdy

a) zhotovitel je v prodleni s řádným předáním dita déle než l O dnů,
b) Aotoyi tel neoprávněně nebo bezdůvodně přeruší 6i ukonči provádění díla před i<
řádným dokonienim a předáním objednateli, ' ' ~~"" ~'~'"

c) zhotovte) při prováděni dna postupuje v rozporu s pokyny otgcdnatele.
Zjistí-U objednatel nepodstatné poruiem- smlouvy, je povinen tuto skutečnost DIS

1 a poskytnoutmukjdio odstranění přiměřenou Ihfilu. Nebudc-liveÍhůté
porušení smlouvy odstraněno, je objedaatel oprávnén od smlou\y odstoupit.
Odstoupení musí b^ uíiněno v písemné formé a je účinné od okamžiku doručení druhé
smluvní strmé.

4.

l.

2.

3.

4.

ČI. IX. Zitírežní ustanovení
Tato smlouva můfc být měnSna éi dopUiována pouze po vzájemné dohodě smluvních
strm formou dodatků poddaných smlwnimi stranami. Veškeré dodatky k-tétosmÍouvé
musí mít písemnou ftwmu, jinak jsou neplatné.
Tato smlouva je ̂ hotovena ve dvou vyhotoveních splatností originálu, z nichž každá

strana obdrS jedno. Nedílnou součásti této smlouvy je !rfíloha'e7r'--cenová
nabídka zhotovitele vietně vzkazu výměr.

sm!"VM', strmy t?°smlouvy prohla5uji. ̂  si ji před podpisem přečetly a že souhlas;
s jejím obsahem. Na důkaz toho připojuji své podpisy.
Tato smiouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jqiho podpisu oběma smluvními
stranami.

V Psárech dne

Za objednatele

V Ledéi n/Sáz., dne l 1.4.2017

Milan Vácha

starosta

Za zhotovitele Kw3?i. -"^^B-
\%^. 82f8''~-

^>v^
jednatel


