
Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze

oddil C, vložka 245582

Datum vzniku a zápisu: 11. srpna 2015

Spisová značka: C 245582 vedená u Městského soudu v Praze

Obchodní firma:

Sídlo:

Identifikační číslo:

Právní forma:

ACP AuComp CZ, s. r. o.

'Argentinská 286/38, Holešovice, 170 00 Praha_^
043 09 634

Předmět podnikání:

Statutární organ:

jednatel;

Počet členů:

Společníci:
Společník;

Podfl:

Společník:

Podlí:

Základní kapitál:

Společnost s ručením omezeným

Výroba, obchod a^luz^y^eywdene_v_prnohách l až 3 živnostensl<eho_zakona^
Poskytováni technických služeb k ochraně majetku a osqb_
Projektová činnost ve výstavbě
'Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrickych_zanzeni
"Prováděni staveb, jejich změn a odstraňováni
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a
telekomunikačních zařízeni _ _ _.

JIŘÍ PFEIFER, dat. nar. 7. dubna 1978
é.p. 282, 289 15 Kounice
Den vzniku funkce: 11. srpna 2015

Způsob jed nání: společnost^astupjJ)^aMyjednate^samostatne_

JIŘÍ PFEIFER, dat, nar. 7. dubna 1978
č. p. 282, 289 15 Kounice

Vklad: 67 000, - Kč
Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 67%
Druh podílu: základní
Kmenový list: nebyl vydaří

ACP AuComp, s. r. O.

Bratislava, Kyjevská 4, Slovenská republika
Registrační číslo: 35829583
Právní forma: s. r. o.

Vklad: 33 000. - KČ

Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 33%
Druh podílu: základní
Kmenový list: nebyl v,'dán

100 000, - KČ
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Veřejný rejstřík - výpisy platných

Ověřuji pod pořadovým čislem MUCB 43668/2018, že tato listina, která vznikla
převedením výstupu z infonnačniho systému veřejné správy z elektronické
podoby do podoby listinné, skládající se z l listů, se ^ doslovně^ shoduje
s obsahem ústupu z infonnačniho systému veřejné správy v elektronické
podobě.

Ověřující osoba: STREJČKOVA SVATAVA

Českém Brodě, Městský úřad dne 12. 07. 2018

Podpis
^St
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Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku
Platnost k 12.n7. 2018 08:52:27

Obchodní nnna: ACP AuConip CZ, s. r. ii.

Adicsa sídla: Argentinská 286/38, 1711 00, Praha 7 - Holriuvlcc
Idiiilifikacni číslo osobv. 04309634

D. ilum doniícni \ vpisu podle SIUodst. -i živniKtenskcho íákona: 05. 08. 2015

^!ii!ii:ái'ni or^óti nťho ftíiw čL'iio\'e.

Jmétio a prijmcní: Jiří Pfeifef (1)

Vznik funkce: 11.08.2015

/. !\ ttuyíťfl. vkc {)f}i'í!\'liťH! C. l

Předmět podiiik. ini: Montai, opra\y. revize a zkou$k\ elektrických zařízeni
Druh ži\nosri: Ohlašovací řemeslná

\'Z[itk oprá\ncni- 11. 08. 2015

Doba plňinusti oprávněni: na dubu neurčitou

OJpovťdny zasUipce:

Jména a pnjineni: Jiří Pťciler (l)

?. i\ Hav/ť/i. víe oprávněni c.2

Predniéi pudnikáni: \'vroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elelitronickvch
a tclťkumunikačnfťh zařízení

Druh živnost;: ()hlaso^aci reineiilna

\'^nik oprávni!-]]: 11. 08. 2015

Doba piarno^ť oprá\'néi)i: na dobu neurřirou

Ofipoveditv :(isťiipce:

Jméno a pfijmcni: .liří Pfeifer (l)

Zi\nuylc'n. '>'hé of>fú\'netii c. Ji

Přcdmci podnikáni: Poskytov. ini technickvcli služeb k ochraně majetku a osob
Podmínky pro\ozováni živnosti: Bezúhonnost vSech osob. které pro podnikatele předmětnou (innost v.vkunávaji

(§6 odst. 2 žÍMiostenského zákona).

Podmínky pruvdzovani íivnosli živnnstenskv úřad neukládá, neboť podnikatel je podle
§ 31 ndst. 19 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikáni" (živnostensky zákon),
tťzniinipozdtjšich předpisů, poiinen při provozováni živnosti dodržovat povinnosti
wplvvající ze živnostenského zákona a zvláštních právních předpisů.
Koncesovaná

11. U8. 2015

Dnih ŽÍ\HOSTÍ;

\7nik ůpríi\n>;'!ii:

Doba plainosti oprá\nční: na dobu nťurČitou
Oi. fpovédny :uy!Kpt \. ':

Jméno a pfijmeni: Jiři Pfcifcr (l)

^. ivnwtvnské oprávnwi i.4
Prcdmtt podnikáni: ProjcktoiA činnost ve vvstaibe
Dnih Sivnosii: OhlaSovaci vázaná

Vznik opraMiini; 11. 08. 2015

Doba pliitnosn opra\ni:ni: na dobu ncurritou

Ot. ipovťdnv nástupce.

Jméno a prijmeni: Ing. Viliam Gavcnda (2)

L
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Ži\nosičnské opravném č.5

Predmřl podnikáni: Provadíni staveb, jejich /.mřn a odstraňováni
Druh živnosti: Ohliliovaci va/ana

Vznik oprávněni: 11.08.2015

Doba platnosti oprňvnéni: na dobu neurřitott

Oiípovetinv zúílapt. e:

Jméno ň prijnicni: log. Viliam Gavenda (2)

Žtviio.^lcnske oprávnčnf č.6
Předmět podnikáni: Výroba, obchod a služby neuvcdciic v přilohách l až a /. ÍMioslcnskcho zákona
Obor> cinnosli: Vvroha mSririch. žkuScbnich. navi^acnifh. oplickvch a fofogratlckvch přislruja

a zatížen i

\'vroba clektrunickvch souíástek. clcktrickvch zuri/. rni a tvroba a opravy clektrickvth

strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujicích nň inalcm napětí
\rýroba strojů a zařízeni
Nakládáni s odpady (vyjma nchezpecnvch)
Přípravné a dokoníovací stavební práre, specializovanc stavební činnosti
Zprostředkováni obchodu a slu/.cb
Velkoobchod a maloobchod

SkladavaDÍ, baleni zboží, manipulacť s nákladem a technické cinnusti \ dop].a^{
Poskytováni sotbvare, poradenstvi v oblasti informačnich techniilugii. /pracováni dat,
hostingové íi související činnosti ;i \vebovc porrály
Činnost informačních a zpravodajských kancctiíři
Piiradenska a konzultační Činnost, zpracováni odbornvch studii a pusudků

Příprava a opracováni technii. -kvch návrhů. grafické a kreslicskť priícc
Projektování elektrických nařízeni
Testování, niřření, analvzy a kontroly

Služby v oblasti administratii ni sprívy a služby nrganl/aeni hospodářské povahy
Mimoškolní vychová a vzdělal ani. pořádáni kurzů, skoleni, včetně teklorskc (innosd
Poskvtování technických sluieb

Opravy a údržba potřeb pro domácnost, př^dměrů kulturní povahy, výrobků jemné
mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Druh živnosii: Ohtašofaci volná

Vznik opravnéni: 11. 08. 2015

Dobil platnosti upra\'nčni: na dobu nťuríiiou

Seznam zúčastnénvch osob

Jméno a phjmeni; Jiří Pieifer (l)
Datum narozeni: 07. 04. 1978

ObčansTví: Česká republika

Jméno a přijmení:

Datum narozeni:

Občanství:

Ing. Viliam Gavťnda (2)

04.06. 1966

Slovenská republika

Úřad přislušný podle $71 odst. 2 ži\noslenského zákona: l ř. id nifslskc cnsti Praha 7

Ministerstvo průmysiu a obchodu osvědčuje. ze údaje LI\ edcnč ^. tomto \-vpisc jsou k díitu plsinosn vypíšu zapsiiny
\' živnostenském rejsitíku.



Živnostenský rejstřík

Ověřuji pod pořado\-ým číslem MUCB 43671/2018, že tato listina, která vznikla
přévedenim \-vstupu z informačního systému veřejné sprav}' z elektronické
podoby do podoby listinné, skládajíc; se z 2 listů, se doslovné shoduje
s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické
podobě.

0\'ěřujici osoba: STREJČKOVA SVATAVA
Českém Brodě, Městský úřad dne 12. 07. 2018

Podpis





Osvědčení o referenci

Obec Radonice
se sídlem Radonice l.
431 55 Radonicc

IČO: 00262111

jako objednatel vydává osvědčeni, ktervm pot\'rzuje, že je spokojený s kvalitoii poskvtovaiivch dodávek.
služeb a dodržením smluvních podminek firmou

ACPAuCompCZ. s. r. o.
se sídlem Argentinská 286/3S
170 00 Pralia 7

IČO : 04309634

jako svému dodavateli a realizátorovi zakázky "Rekonstrukce veřejného osvétleni v iásli Duupovské
ulice v Radonicich" ve finančním objemu 863 330. - Kč bez DPH.

Zakázka byla reali2ovana od 31. 07. 2017 až 13. 12. 2017.

Dodá\k\ a realizace byly dodavatelem ACP AuComp C7. s. r. o. poskvtnun- rádné. \čas a kvalitně.

Dodavatel ACP AuComp CZ. s. r.o. dodržel smluvili podminky a neexistuji žádné nevypořádané soudili
spon'.

Toto potvrzeni se vydává na základe žádosti firmy ACP AuComp CZ. s. r. o.

V Radonicích dne 13. 12. 2017

^ OBEC RABÓHISL
&^^ V. ai-.;, '^

ss-;?ť^>:*-'--??^; -^L
'" Í^K^<^''<^--^-/fc-

'Jcit-o ̂ ?av Ó0/t--á^ <?/-

Jméno, podpis a razítko



Osvědčení o referenci

Měsns Zloaice

se sídlem Nám. Pod lipami 29.
273 71 Zlonice

IČO: 00235172

jako objediiatel vydává os\'édceni. kten-m pohrziije, zeje spokojeiiv s kvalitou posk\1:o^a]lvch dodávek.
služeb a dodržením smluvních podminck finnoii

ACP AuComp CZ, s. r. o.
se sídlem Argentinská 286/38
170 00 Praha 7

IČO:04309634

jako svému dodavateli a realizátorovy zakázky týkajici se zhotoveni veřejného osvětleni v ulici Nádražní
ve Zlonicich ve finanénim objemu 873 120. - Kí bez DPH.

Zakázka bvlarealizovanaod30. 05. 2018a227. 08. 201S.

Dodá\k\ a realizace byli dodavatelem ACP AuComp C7. s. r. o. poskvliiuf. řádné, iča--; a kvalitnř.

Dodavatel ACP AuComp C2. s. r. o. dodržel smluvní podmink) a neexistuji žádné nevypořádané soudní
spon, -.

Toto poMzeni se vydává na základe žádosti firmy ACP AuComp CZ. s. r. o.

VZIonicichdnc27. 8. 201ii



Osvědčení o referenci

Místo Slanv
se sídlem Velvarská 136.
:74 53 Slan\

IČO: 002348~7

jako objednalel \ydá\'á osvédceni. ktervin pol\rziije. zeje spokojenv s k\alitoii posk-.-toxanvcli dodávek.
služeb a dodržením smluvnich podmínek firmou

Aď AuComp CZ, s. r. o.
se sídlem Araentinská 286/38
l 70 00 Praha 7

IČO:04309634

jako '.v<imu doda\'ateli a realizátorovi zakázky t;''kajicí se Veřejného osídleni v obci Dolin od č.p. 91
směr hřbitov ve finančním objemu 370 912, - Kč bez DPH.

Zakázka b\la realizována od 9. 10.2017 a/ 30. 11.2017.

Dodá\'ky a realizace byli doda\'atelem AC'P AiiCoinp CZ. s. r. o. poskytiuin- rádné, včas a k\'alitiié.

Dodavatel ACP AuComp ť/. s. r.o. dodržel smlu\ni podmiiik\ a neexistuji žádné nevypořádané soudní
spon,

Toto ponrzeni se vydává na základě zadosti fírmy ACP AuComp CZ. s. r. o.

V Mnlé Slanv dne 5. 12. 2017

^^



SMLOUVA O DÍLO

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

v

ČI. I. Smluvní strany

Objednatel:

zastoupeny:

se sídlem:

IČ:
DIČ:

Obec Psáry

Milanem Váchou, starostou obce

Pražská 137, 252 44 Psáry

00241580
CZ00241580

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

dále jen "objednatel"

Zhotovitel:. ACP AuComp CZ, s. r.o.

osoba oprávněná k jednání za spol: Jiří Pfeifer, jednatel spoleénosti

se sídlem: Argentiská 286/38, l 70 00 Praha 7

IC:
DIČ:

04309634
CZ04309634

osoba oprávněná k jednání
ve věcech technických: Vlastimil Šedý, 603 850770

Michal Zatloukal, 731 779 609

dále jen "zhotovitel"

ČI. II. Předmět a úíel smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající
v provedení prací a dodávce materiálů dle projektu Masek Elektro s. r. o., Krusičany 74, Týnec
nad Sázavou: "Rotífřenf veřejného osvětleni v úl. U Potoka, Utká, Psáry" (dále jen Dílo).
Uzemm rozhodnuti na stavbu vydal Stavební úřad Jesenice dne 6. 8.2018 č.j.
MěUJ/10164/2018/olv.

l. Objednatel se zavazuje dílo provedené bez vad a nedodělků převzít a zaplatit sjednanou
cenu, jak je dohodnuto v 61. III. této smlouvy.



2. Veškeré podklady, které objednatel předal zhotoviteli k provedeni 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 terminu uvedeném v el. V. této smlouvy.

4. Při zpracováváni díla je zhotovitel povinen dodržovat právní předpisy, ČSN technické
normy, ujednání této smlouvy a ndit 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.

5. Lampy do úl. Úzká je nutné objednat již z výroby s následujícím nastavením: Lampy dle
projektu č. 6, 9, 10, 11 budou po dobu nočního klidu tj. od 22 - 6 hod. svítit pouze na 50%
výkon, lampy dle projektu 7 a 8 umístěné nejblíže k nemovitostem, budou nastavena tak,
že po dobu nočního klidu tj. od 22 - 6 hod. bude jejich výkon snížen na 25% v ostatní
dobu budou svítit na 75% výkon.

ČI. III. Cena díla

l. Cena díla éini 465 926, 06, - Kč + DPH 21% tj. 97 844,47, - Ke, cena celkem 563 770, 53
, -Kč.
Nabídka zhotovitele, včetně výkazu výměr je přílohou č. l této smlouvy.

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

ČI. IV. Platební podmínky

l. Podkladem pro zaplacení ceny za dílo je faktura za provedené práce vystavená
zhotovitelem po předání dokončené stavby objednateli.

2. Faktura je splatná ve lhůtě 21 dní ode dne jejich doručeni objednateli.
3. Faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu dle zákona é. 235/2004 Sb., o

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

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

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



ČI. V. Doba a místo plněni

l. Zhotovitel se zavazuje zahájit dílo tak, aby bylo dokončeno do 15. 12. 2018 a výstavba
trvala nejdéle 6 týdnů.

Místo plnění: úl. U Potoka, Úzká Psáry

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

ČI. VI. Záruka

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

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

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

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

formou. Zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději do deseti pracovních dnů od
domčení reklamace, reklamovanou vadu odstraní.

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

ČI. Vil. Sankce

l. Pro případ prodlení zhotovitele:

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

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

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

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

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

5. Uhrazením smluvní pokuty nezaniká povinnost odstranit závadný stav.

v

ČI. Vlil. Ukončení smluvního vztahu

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



4.

5.

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

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

a) zhotovitel je v prodlení s řádným předáním díla déle než 5 dnů,

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

c) zhotovitel při prováděni díla postupuje v rozpom s pokyny objednatele.

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

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

ČI. IX. Závěrečná ustanoveni

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

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

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

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

V Psárech dne

Za objednatele

V Praze dne 3. 9. 2018

Za zhotovitele

Milan Vácha
starosta

J^n^feífer
jednatel

^PAuCpmp CZ, s. r. o.
Arge^Iinska 236/38 fí.
^ 00 Praha 7~

K; 0^30§^34' ĎlČ;'"ČzÓ430963d
j. a^cz. cz acp@acpcz. cz



Firma: ACP AuComp CZ, s. r. o.

Náklady soupisu celkem

Ulice Úzká
ZAJIŠTĚNI KABELU PŘI SOUBĚHU

ZAJIŠTĚNI POTRUBÍ PŘI KŘÍŽENI

Montáž stožáru včetně základu

Stožár 4m pozinkovaný

Svítidlo LED16 VOLTÁNA 2 včetně držáku

Montáž svítidla VOLTANA 2

Proudový chránič 40141003

Pnpojovacf svorkovnice

KABEL AES4X Í6 MM2-NÁHÓZENTNÁ-PB
HÁK DVOJITr PRO AES, 12KN

KRYT OCHRANNÝ KONCŮ AES 10-25MM2 ENSTO

KOTEVNÍ OBJ. D 220 PRO BET. SLOUP 6-20KN

Trč ZEMNICI ZPT 15, DELKA 1, 5M SE SVORKOU

SVORKA NOSNÁ AES 4X16-120 DO 30ST.
SVORKA KOTEVNÍ 4X16-25 AES

SVORKA P3B POLOPROP. AES/HOLE VED. 16-120

UCHYCENI NOS. LANA KAB. AYKYZ NA NOS. KONZ.

NAPÍNACÍ ŠROUB M16 S OKEM, HAKEM

KOTEVNÍ OBJÍMKA D 77 PRO STRESNIK

VYKOP KABEL. RYHY 50X120CM RUCNE, ZEM. TR.4

ZAHOZ KABEL. RYHY 50X120CM RUCNE, ZEM.TR.4

KAB. LOZE-PISEK S.45 CM, PE PAS 125+300MM

i VYKOP KABEL. RYHY 10X10 CM RUČNĚ ZEM. TR.4

l

iZAHOZ KABEL. RYHY 10X10 CM RUCNE, ZEM. TR.4

FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PE , SIRKA 33 CM

UZEM. VZEMI-FEZN 30X4VPODM. MEST. ZAST.

Zemnici svorka

VYKOP JAMY PRO SLOUP, KOTVU-RUCNE, TR. 3-4

ZAHOZJAMY PRO SLOUP, KOTVU RUCNETR.3

ODKOP ZEMINY RUČNĚ, TR. 3-4

M

KS

KS
KS

KS

KS
KS

KS

M

KS

KS

KS

KS

KS
KS

KS

KS

KS

KS

M

M

M

M

M

M

M

KS

M3

M3

M3

8, 000!

2, 0001

7, 000
7, 000

6, 000

6,000
1, 000

1, 000

110,000,
7, 000

8, 000:

1, 000

28,000

7, 000
2, 000

24, 000

7, 000

2, 000

7, 000

50, 000

50,000

50, 000

50, 000

50, 000

50,000

100, 000

21, 000

14, 500

14, 500

20, 000

46, 88

187, 50

2437, 50

2152, 84

5093, 41

187, 50

653, 75
399, 88

57, 57

78, 24

80, 13

833, 50

342, 76

162, 61

122, 48

230, 75

612, 50

380, 54

99, 69

187, 50

93, 75

19, 75

45, 00

22, 50

17, 38

59, 65

61, 13

562, 50

375, 00

93, 75

375, 00 Kč

375, 00 Kč
17 062,50 Kč
15 069, 90 Kč

30 560, 44 KČ

1125,00 Kč
653, 75 KČ
399, 88 Kč

6 332,87 Kč
547, 71 Ke

641,00 KČ
833, 50 Ke

9 597, 24 Kč

1138, 29 Kč
244, 95 Kč

5 537,94 Kč

4 287,50 Kč
761, 08 Kč

697, 80 Kč

9 375, 00 Kč

4 687, 50 Kč

987, 50 Kč

2 250, 00 Kč

1125, 00 Kč

868, 75 Kč

5 965,20 Kč
l 283, 63 Kč

8 156, 25 Kč

5 437, 50 Kč
l 875, 00 Kč



II. +111. Provozni soubory a stavební objekty

l Celkem

Příplatek na mechanizaci pro malé stavby
. Vytýčeni podzemních zařízeni

Doprava výkonového materiálu, odvoz zeminy

Revize

Skládkovné

Archeologicky dohled

Dopravní značení

Geodetické vytýčení před. zaháj. stavby
Geodetické zaměřeni skutečného stavu

KČ
KČ

KČ

KČ
KČ
KČ
KČ"
KČ
KČ

1, 000
1, 000

1,000

1,000

1, 000
1, 000

1, 000
1, 000

1, 000

9 500, 00

4 750, 00

4 750, 00

14 250, 00

4 750, 00

3 562, 50

14 250, 00
3325, 00
9 975, 00

9 500, 00 Kč
4 750, 00 Kč

4 750, 00 Kč

14 250, 00 Kč

4 750, 00 Kč
3 562, 50 Kč

14 250, 00 Kč

3 325, 00 KČ

9 975, 00 Kč

465 926, 06 Kč |

^. ^<s

;PAuC)6mp CZ, ̂ . r. o.
Arger/inská 286/3;

Ť71? 00 Praha 7/
IČ: 04309654 DIČ: C2C)it309634
www. acp^z. cz acpCacpc2. c2


