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Sedláková Renata

správa majetku a

silniční správní úřad
Obecní úřad Psáry
Pražská 137

252 44 PSÁRY

E-Mail: sedlakova@)Dsarv. cz
tel,.. 241940454
fax: 241 940 514

m. tel. :+420602754834

From; Pavla Olejníková [mailto:olejnikova@cht. cz]
Sent: Friday, October 26, 2018 7:11 AM

To; Renáta Sedláková <sedlakova@)psary.cz>
Subject: Nabídka - mostek - obec Psáry

Dobrý den.

V příloze Vám zasílám cenovou nabídku na akci s názvem "Havarijní rekonstrukce mostku v úl. Za Můstkem, obec
Psáry".

Přeji hezký den.
S pozdravem,

Pavla OLEJNlKOVA
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IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚČASTNÍKA

Obchodní jméno:

Právníforma:

Sídlo (dle výpisu z OŘ):

adresa pro doručování písemností:

IČ:

DIČ:

Zapsána v obchodním rejstříku:

Bankovní spojeni:

Číslo účtu:

Telefon:

Fax:

www-stránky:

Konta ktnle-mail:

Statutární orgán - představenstvo:

Chládek & Ti ntěra, a.s.

akciová společnost

Litoměřice, Nerudova 16

Nerudova 1022/16, 412 Ol Litoměřice

627 43 881

CZ 627 43 881

u Krajského soudu v Ústí n. L., oddíl B, vložka 706

Komerční banka, a.s., pobočka Litoměřice

2053300217/0100

416 741 668, 416 741 670

416 741 6G9

www. cht. cz

cht-ltm@cht.cz

Ing. Jan Kokeš
Vladimír Jehlička
Miroslava Bosmanová člen představenstva
Bc. Vlastimil Polák clen představenstva
Pavel Holzknecht člen představenstva

předseda představenstva
člen představenstva

Společnost v celém rozsahu zastupují vůči třetím osobám vždy dva členové představenstva společně.
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SMLOUVA O DÍLO

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

Objednatel:

zastoupený:

se sídlem:

IC:
DIČ:

ČI. L Smluvní strany

Obec Psary

Milanem Váchou, starostou obce

Pražská 137, 252 44 Psáry

00241580
CZ00241580

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

dále jen "objednatel"

Zhotovitel: Chládek & Tintera, a.s.

osoba oprávněná k jednání za spol: Ing. Jan Kokeš, předseda představenstva a Vladimír
Jehlička, Miroslava Bosmanová, Bc. Vlastimil Polák a Pavel Holzknecht, členové
představenstva. Společnost v celém rozsahu zatupují vůči třetím osobám vždy dva členové
představenstva společně.
se sídlem: Nerudova 16, 412 Ol Litoměřice
IČ: 62743881
DIČ: CZ62743881
osoba oprávněná k jednám'
ve vécech technických: Vladimír Jehlička, Martin Suchan, mosty a inženýrské stavby, tel.

416 741 668, 670, e-mail: iehlicka(g),cht. cz. suchanfijcht. cz

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., Stráncická 1084/29,
Praha 10: "Rekonstrukce mostu úl. Za Můstkem (SO Ol) Psáry" (dále jen Dflo), stavební
povolení vydané dne 26. 6.2018 MěÚ Čemošice c.j. MUCE 38837/2018 OSU.
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 provedení díla, jsou majetkem
objednatele. Zhotovitel předá tyto podklady objednateli zpět bez zbyteíného odkladu,
nejpozdgji do tří dnů, po ukončení této smlouvy.

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

4. Při zpracovávání díla je zhotovitel povinen dodržovat právní předpisy, ČSN technické
normy, ujednáni této 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.

l.

2.

ČI. Úl. Cena dna
Cena díla cini --
cena celkem

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 přípustnou.

;ini -^^6tti ̂  , -Kč+DPH21%tj. - ^9 ̂ V-i&f ,-Ke,
ví--IdÍftS^i 6ť , -Kč.

ČI. FV. Platebnf podmínky

l. Podkladem pro zaplacení ceny za dílo je faktura za provedené práce vystavená
zhotovitelem a to vždy za kalendami měsíc a dále po předání dokončené stavby objednateli.

2. Faktury jsou splatné ve lhůtě 21 dní ode dne jejich domceni objednateli.
3. Faktury musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu dle zákona c. 235/2004 Sb., o dani

z přidané hodnoty, ^ ve znění pozdějších předpisů, zejména oznafiení zhotovitele a
objednatele, sídlo, IČ, DIČ, Číslo faktury, datum výstavem faktury, den splatnosti, oznaeenÍ
peněžního ústavu a číslo úctu, na který se má platit, účel platby - úhrada díla, fakturovaná
/čásťka, 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 doručenou faktum ve lhůtě splatnosti zhotoviteli vrátit, jestliže
vyúčtovaná cena něm v souladu scénou za provedení předmětu díla sjednanou v této
smlouvě nebo faktura neobsahuje náležitosti dle předchozího odstavce tohoto článku.
" ... c>yednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původm lhůta splatnosti.
Nová hutá splatnosti v délce 21 dnů zaéne běžet od doručem' nové nebo opravené faktury.
Do doby doručení nové nebo opravené faktury něm objednatel v prodlení s placením ceny
za dílo.

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

ČI. V. Doba a místo phiění
l. Zhotovitel se zavazuje zahájit dílo l . 3.2019 (dle klimatických podmínek) a stavbu dokončit

do l O týdnů.

Místo phiěnf: můstek v úl. Za Můstkem, Psáry



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

l.

2.

3.
4.

5.

6.

ČI. 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 zpracováni, za správnost a úplnost a za soulad
díla s podmínkami této smlouvy, pokyny a podklady předanými zhotoviteli objednatelem
a právními předpisy.
Zarufiní lhůta díla poiíná běžet převzetím díla objednatelem a její délka činí 3 roky.
Objednatel je povinen vady díla písemné 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 domcení
reklamace, reklamovanou vadu odstraní.

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

CL VH. Sankce

l. Pro případ prodlení zhotovitele:

a) s předámm díla se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05% z ceny díla včetaié DPH
nejméně vsak 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení,
b) s odstranéním záiucnl 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 prodlení objednatele s úh-adou faktury se sjednávají smluvní úroky z prodleni
ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

3. Zhotovitel je povinen uhradit smluvní, pokutu na úíet objednatele ve lhůtě uvedené ve
vyúčtování smluvní pokuty, ^'""', ""'"J1 ^.,,,

4. Uhrazem'm snúuvm pokuty není dotcériiiařok na náhradu škody, kterou je možno vymáhat
samostatné vedle smluvní pokuty.

5. Uhrazením smluvní pokuty nezaniká povinnost odstranit závadný stav.

l.

2.

v

ČI. Vlil. Ukončení smluvnfho vztahu

Smluvm' strany mohou smlouvu jednostranné ukončit odstoupením ze zákonných důvodů.
Odstoupem musí být písemné, jinak je neplatné.
Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že zhotovitel podstatné nebo
nepodstatně poruší ustanoveni této smlouvy.

3. Za podstatné pomsení povinností zhotovitele dle této siiilouvy se považují zejména
případy, kdy

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



4.

5.

^zhotovitel neoprávněně nebo bezdůvodné přeruší či ukončí provádění díla před jeho
řádným dokončením a předáním objednateli,
c) zhotovitel při prováděni díla postupuje v rozporu s pokyny objednatele.

J s objednatel nepodstatné pomšeni smlouvy, je povinen tuto skutečnost písemné
sdělit zhotoviteli a poskytnout mu k jeho odstranem 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 domcení druhé
smluvní strané.

l.

2.

4.

ČI. IX. Závěrečná ustanovení

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

Tato smlouvaje vyhotovena ve dvou vyhotoveních splatností originálu, z nichž každá
smluvní strana obdrží jedno. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. l - cenová
nabídka zhotovitele vietně výkazu výměr.

Smluvní strany této smlouvy prohlašují, že si ji před podpisem přečetly a že souhlasí s jejím
obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.
Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními
stranami.

V Psárech dne

Za objednatele

V Litoměficích, dne 25. 10. 2018

Za zhotovitele

h
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11 OZ720 l POMOC PRÁCE ZAJÍST NEBO ZRIZ REGULACI A OCHRÁMUDOPŘAVY'
Úhrnná částka musí obsahovat veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci
'dopravy (i pěší) na staveništi a nezbytné značení a opatřeni vyplývajfcf z
požadavků BOZP na staveništi v6. provizorních lávek a nájezdů, apod.
Trasy pro pěší v souladu s vyhl. é. 398/2009 Sb., o
obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užíváni staveb.
Po dobu realizace.stayby zajišten. pnstup k objektům pro požární techniku, policie,
záchranné službv. -Revná cena.. -

KPL 1, 000 l 53 027, 00 53 027, 00

21 02730
zahrnuje objednalěíem povolené náklady na požadovaná zařízeni zhotovitele
POMOCPRACEZAJIST NEBO ZŘIŽ-OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTI KPL 1, 000 l 24000,00 24 000.00
Zajištění inženýrských síti béhem realizace stavby dle požadavku správců. Nutné
vytyčeni všech podzemních síti s protokolárním zápisem příslušných správců. Přesnou
polohu podzemnfch vedení ověřit ručně kopanými sondami. Podzemní plynovod,

|zahrnuj'e objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízeni zhotovitele-tlaková
kanalizace. vodovod. telefon. nn kabel. nadzemni veřejné osvětlenf

31 02841 PRŮZKUMNÉ PRÁCE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA POVRCHU KČ | 1, 000 | 5395,20 | 5395.20'

4| 029101

Slwdováni kvality vody po dobu stavby a zneéištěnf prostředí

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
OSTATNi.POZADAVKY - ZEMÉMÉRIÓSKA MĚŘENI SOUBOR l 1, 000 |31436, 20| 31436^0'
Zaměřeni skutečného provedení díla ke kolaudaci stavby.
3x tištěné pare + 1x CD
Pevná cena.

|zahmuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
IOSTATNI POŽADAVKY - GEODETICKe ZAMĚŘENI51 029- HM 1, 000 l 24500.00 24 500.00



11 02940T

Kontrolní měřeni a vytyéovánl v průběhu stavby

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
OSTATNÍ POŽADAVKY -VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE" KČ | 1, 000 | 5547, 90 l 5547, 90
havarijní a povodňový plán -(tiskem 2x +1x CD)
Pevná cena.

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
21 0294121 OSTATNÍ POŽADAVKY-VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LÍSŤLT SOUBOR [ 1,000 | 8000,00 8 000,00

31 029431

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

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNI RDS
nyaiLLclUITTUUI^UIIiyilLell-tí bLdVUy ( Ub^b!III tX'T l A l^U;. ' UUbdll Ulť bIIIUIIIIUy pí U

dokumentaci staveb PK a mostních konstrukcí, v souladu s PDPS, Řeší podrobnosti
pro kvalitní a bezpečné zhotovenf stavby. Vypracuje autonzovaná osoba. Odsouhlasí

KČ l 1,000 |178776,70| 178776,70 I

.tiinni r\c<n_i-nr^nc* ..

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

4| 029441 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEÉ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ" KG 1, 000 | 39585, 90 39 585, 90
Dokumentace skutečného provedeni stavby. Výkresy a související písemnosti
zhotovené stavby potřebné pro evidenci mostu. Výkresy odchylek a
změn stavby oproti DSP, PDPS. Ověřené podpisem odpovědného zástupce
zhotovitele a správce stavby - Bskem ve 4 vyhotovenfch a 1 x na CD. Zadavatel
poskytne oroiektovou dokumentaci ve stupni DSP+PDPS v otevřeném formátu *. dw<j,

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanÝmi pracemi
5] 029451 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KČ | 1,000 | 30 545,40 | 30545,40

Geometrický oddělovací plán pro majetkové vypořádáni vlastnických vztahu, potvrzený
katastrálním úřadem.
12 x tiskem
Pevná cena.

^^.



položka zahrnuje:
- přípravu podkladů, podáni žádosti na katastrální úřad
- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu
- výpočetní a grafické kancelářské práce
- úřední ověření výsledného elaborátu
- schválení návrhu vkladu do katastru nemovitosti pnslušním katastrálním úřadem
OSTATNÍ POŽADAVKY- REVIZNÍ ZPRÁVY61 0295221 KUS | 1, 000 | 4821,70 | 4821,70 |

029531

hlavní prohlídka provizoria před uvedením do provozu, periodické prohlfdlw

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanÝmi pracemi
OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNI MOSTNÍ PROHLÍDKA KUS | 1, 000 | 13 072, 80 l 13072, 80'

8| 029601

položka zahrnuje:
- úkony dle ČSN 73 6221
- provedeni hlavni mostní prohlídky oprávněnou fyzickou nebo právnickou osobou
- vyhotovení záznamu (orotokolu), který jednoznačně definuje stav mostu
OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR -Í<Cl 1, 000 l 14463. 00 l 14463, 00

9| 02990T
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovaným dozorem
OSTATNÍ POŽADAVKY- INFORMAČNÍ TABULE KE | 2,000 |10532,60| 21065,20|
Náklady na zřízeni informaénich tabulí s údaji o stavbě s textem dle vzoru
objednatele. Po ukončeni'stavby odstraněni. Pevná cena.

položka zahrnuje:
- dodáni a osazeni informačnfch tabuli v předepsaném provedení a množství s
obsahem předepsaným zadavatelem
- veškeré nosné a upevňovací konstrukce
- základové konstrukce včetně nutných zemních prací
- demontáž a odvoz po skončeni platnosti
- přfpadně nutné ooraw oosko?Bnfch títf béhem plafnnsfi



Pór číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství
Cena

Jednotková Celkem
9 10

sMIBBEdBBi

11 014101 IPOPLATKY ZA SKLADKU VČETNĚ DOPRAVY | M3

2| 014131

38, 325+28, 955=67, 280 [A]

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

POPLATKY ZA SKLADKU TťP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)

živičné podkladní vrstvy 25, 54=25, 540 (A]

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

67,280 1 197, 00 80534, 16

MS 84, 300 1 420, 00 119706, 00

113326
[ODSTRAŇ POĎKTŽPĚVN
I12KM

NÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO M3 4, 472 491,20 2 196, 65

plocha pfed a za mostem 0, 2*3, 0*3, 4+0, 2*3, 8*3, 2=4, 472 [A]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami v6.

1133361 ODSTRAŇ PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 12KM M3 l 3.354 523, 40 1 755,48

plochy komunikace
O. Í5*3, 0*3, 4+0, Í5*3, 8*3, 2=3, 354M7
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami ve.

'5T 113721 FRÉZOVANÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 | 22, 000 | 1 145, 10_ 25192,20

mosř

5, 5*4=22, 0000(87
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami ve.

a^



61 11511

7 11527

81 121101

_9l 12373

ČERPÁNI VODY DO 500 L/MIN

předpoklad Shodin 25dnf 8*25=200, 0000 M/
Položka čerpáni vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní čerpací
PREVVOD NA POVRCHU POTR DN DO 1000MM NEBO ŽLAB R. O. DO 3,6M
bet. trubka DN 1000

1 etapy prováděni 13+1=13, 0000 [AJ
Položka převedení vody na povrchu zahrnuje zřízení, udržování a odstraněni
SEJMUTI DRNÍCE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 1 KM

v okolí mostu 3Í2, 5+3, 0'2, 3*3, 5'2, 5+2'4, 5=3Í15JA]_

Doložka zahrnuje sejmuti ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou
dopravu
lezahmuje uloženi na trvalou skládku

DOKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. l

plocha před a za mostem 3, 0'3, 4*0, 2S+0, 2S'3, e'3, 2=5, 59[A]

HOD| 72, 000 47, 60 3 427, 20

M 13, 000 4 305,00 55 965. 00

M2~ 32, 150 267730 8 593, 70

M3 5, 590 483.60 2 703. 32



položka zahrnuje:
i- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeloženi, manipulace s výkopkem
- kompletní provedeni vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopišté po celou dobu práce v něm v5. klimatických opatřeni
- ztíženi' vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukci a objektů ve. jejich
dočasného zajištěni
-ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těženi po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpáni vody ve. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz
ustanovení k pól. 1151, 2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
-těženi a rozpojováni jednotlivých balvanů
- vytahováni a nošeni výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni
znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- paženi, vzepřeni a rozepřeni vč. prepažovánl (vyjma štětových sten)
- úpravu, ochranu a očištěni dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podložf, případně i svahů vč. svahování
- zřízeni stupňů v podloží a lavic na svazích, nenl-li pro tyto práce zřízena samostatná
položka
- udržováni výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedeni nebo obvedenl vody v okolí výkopišté a ve výkopišti
- tříděni výkopku
-veškeré pomocné konstmkce umožňujfcí proveden i vykopávky (příjezdy, sjezdy,
nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazuj!

M 124731 VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČI TR. l M3 l 22, 400 771, 90 7 290,56

vfkop pro betonové potrubí DN100 .? 6*2, 0*0, 7=22, 4000 IA]

--^



IpUIUZKdZdlllllUJU.

l- vodorovná a svislá doprava, přemistěnf, přeloženi, manipulace s výkopkem
l- kompletní provedeni vykopávky nezapaíené i zapažené
l- ošetřeni výkopišté po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
l- ztíženi vykopávek v blízkosti podzemního vedeni, konstrukci a objektů ve. jejich
[dočasného zajištění
l- ztíženi pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
l- příplatek za lepivost
l- těženi po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
l- čerpáni vody ve. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz
[ustanoveni k pól. 1151, 2)
l- potřebné sníženi hladiny podzemní vody
l-těžení a rozpojováni jednotlivých balvanů
[- vytahování a nošení výkopku
l- svahováni a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni
|znehodnocené klimatickými vlivy
l- ruénf vykopávky, odstraněni kořenů a napadávek
l- paženi, vzepření a rozepřeni v6. přepažování (vyjma štětových stěn)
l- úpravu, ochranu a oéišténl dna, základové spáry, sten a svahů
l-zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahováni
- zřízeni stupňů v podloží a lavic na svazích, nenf-li pro tyto práce zřízena samosfatná
položka

. iirlr7ni/-anf, iri 'l/""'^tá v ;nhn ---.hi-ini nmtí ugda

11 131731 HLOUBENI JAM ZAPAŽ l NEPAŽ TŘ. M3 52, 680 752, 20 39 625, 90

výkop za operou 2*6*í, 7*2,2+0, 9*-?, -f*6*2=52, 68 [A]



poiozKazaiiiiiujtí.
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeloženi, manipulace s výkopkem
- kompletní provedeni vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiStě po celou dobu práce v něm ve. klimatických opatřeni
- ztíženi vykopávek v blízkosti podzemního vedeni, konstrukcí a objektů v6. jejich
dočasného zajištěni
~ ztížení pod vodou, v okolf výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těženi po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpáni vody v6. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní éerpaci soupravy (viz
ustanovení k pól. 1151, 2)
- potřebné sníženi hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojováni jednotlivých balvanů
- vytahováni a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni
znehodnocené klimatickými vlivy
- m5n[ vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- paženi, vzepřeni a rozepřeni v6. přepažovánf (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištěni dna, základové spáry, stěn a svahů

^an, nahn nk"^an, w^u W r|l/nli , n-,l,nni,S>,i a "o inilrnniiti
121 171103] JL02ENI SYPANINY DO NASYPO SE ZHUTNĚNÍM DO 100%_PS^ M3 1, 870 401,90 4 770, 55

uložení sypaniny do násypu se zhutněním do 100% PS. Zásyp v korytě toku pfed
opéfpu +za operou 0, 9*'>, <*6*2+ 2, 5*2, 2*2-'4=33, 87ÍA7



IE

IpoiozKažanťftUJé:
l- kompletní provedeni zemní konstrukce ve. výběru vhodného matenalu
l- úprava ukládaného materiálu vlhéenfm, tndénim, promfchánlm nebo
|vysousen[m, příp. jiné úpravy za úéelem zlepšení jeho mech. vlastností
l- hutněni i různé míry hutněni
l- ošetřeni úložiště po celou dobu práce v něm ve. klimatických opatření
l- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
l- ztíženi prováděni v6. hutněni ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
l- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
l- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) ve. dosypávek

spouštěni a nošení materiálu

I- výměna éásti zemni konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
'- ruénf hutnénf a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, oašténí, ochrana a zhutněni podloží
- svahováni, hutněni a uzavíráni povrchů svahů
-zřízeni lavic na svazích

- udržováni úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedeni nebo obvedeni vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedeni zemni konstrukce (příjezdy,
fiip7CIVT-nái?7rivJpšpnÍ Pnrin&rnp lcnnc+nilffo nřernoc;tĎH,| ynei/n&nó nlrtfhv yalfnri-l

77SOI ZEMNI HRAZKYZE ZEMIN NEPRbpUSTNÝCH M3 l 7.200 1 650.00 11 880,00
použije se vhodný materiál z vykopu
3'1'1, 4*3''ri=r, 2000[A1



^UIU^iFkd ̂ ďi li 11 UJC.

:- kompletní provedení zemní konstrukce ve. vyberu vhodného materiálu
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promfchánim nebo
vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutněni i různé míry hutněni
- ošetřeni úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatřeni
- ztíženi v okolí vedeni, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajiiténl
-ztíženi prováděni vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládáni sypaniny pod vodu
- ukládáni po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) ve. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna části zemni konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruénl hutnění a výplň jam a prohlubni v podloží
- úprava, očištěni, ochrana a zhutnění podloží
- svahováni, hutněni a uzavíráni povrchů svahů
- zřízeni lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
-veškeré pomocné konstrukce umožnujfcí provedeni zemni konstrukce (příjezdy,

^ir nAi/i-^ltl In^Anf n^^nA^nA l/nnn4.n l L-na 
^pm >jtnn*A-. r .mat <nAnA nlnnhu . TllťIutÍ

ZEMNI KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM141 173101 M3 | 3, 375 643, 60 2 172, 1^

('2+2, 2+3, 2+3, 1+3, 0j'0, 5'0, 5'3, 375 [A]

-^



JK

l položka zahrnuje:
l- kompletní provedeni zemni konstrukce v6. výběru vhodného materiálu
l-úprava ukládaného materiálu vlhčením, třiděnfm, promícháním nebo
|vysoušenim, pup. jiné úpravy za účelem zlepšen i jeho mech. vlastnosti
[- hutněni i různé mfry hutněni
l- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm ve. klimatických opatřeni
l- ztíženi v okolí vedeni, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
!- ztíženi prováděni ve. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
'- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) ve. dosypávek
- spouštěni a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
-ruční hutnění

- svahováni, hutněni a uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště ajeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiáfé a v úložišti
-veškeré pomocné konstrukce umožňujfcl provedeni zemní konstrukce (příjezdy,
sjezdy, nájezdy, lešení, podpérné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakryti a
pod.)

181101 ÚPRAVA PLÁNE SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ Tft. M2 | 22,360 185,80 4154, 49

M

Před a za mostem 3*3, 4+3, 8'3, 2=22,36 [A]

položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnáni výškových rozdílů. Miru zhutnénl
určuje projekt

18221 ROZPROSTŘENI ORNICE VE SVAHU V TL DO 0, 10M M2 | 32, 150 125, 00 4018,75

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

položka zahrnuje:
nutné přemístění arnice z dočasných skládek vzdálených do 50m
rozorostfenl omice v předepsané tloušťce ve svahu pfes 1:5

171 182421 ZALOŽENI TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI

32, 15=32, 15 [A]

M2 l 32, 150 l 161, 70" 5 198,66



Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zaléváni, první
pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

181 182471 OŠETŘOVÁNI TRAVNlKL M2 l 32, 150 l 80^00' 2 572, 00

32. 15=32, 15 [A]
Zahrnuje pokoseni se shrabáním, naloženi shrabků na dopravní prostředek, s
odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu

TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 1 OOMM

23 operou 7, 5+7,8=15,3000 [A]
feí<a platí piuKuiiipi tíiiii (uliyuuKuy uauuuuuazaiiiiiuje/yjiiiyiia.

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané tfldě téžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně
dopravy, uloženi prebyteéného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a
zasyp

- zřízení spojovací vrstvy
- zřízeni podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu
- dodávka a uloženi trativodu předepsaného materiálu a profilu
- obsyp trativodu předepsaným materiálem, případně vloženi separačni nebo drenážní
vložky
- ukončeni trativodu zaústénim do potrubí nebo vodoteče, případně vybudováni

. í.,,, 1^!^ "i. i"u,, ;^niK^, \ ^lin\n
201 213311 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITĚHO (DRENÁŽNÍHO) M3 l 33,660 l 3274,20 l ~^\0209, 57_

pfechodovékllnv za operou 2, 2'1,7'4, 5'2-33,66 [A]

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništnl a
vnitrostaveništni dopravy
- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměřil a předepsaného tvaru

M3 l 0, 586 l 179559, 60 l 105221, 93^21 21341 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU_LPLASTMÁLŤY)

'podél římsy 6, 1 .0, 8*0, 08*2=0, 5856 [A]

^



221 21361

231

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništnf a
vnifrostaveništni dopravy
- provedeni drenážní wstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru
DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE

7. 2*3 .2=43, 2000 M7

Položka zahrnuje:
dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu,

i/četné mimostaveništnl a vnitrostaveništní dopravy
provedeni drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C30/37

5, 8*3, 14'Q, 225*0,225*6=5, 5319 [A]

M2 43,200 l 123. 20 5 322, 24

M3 5.532 l 4 250,00 23511.00



;poiozKa-zanrnuje:
-dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do
Ipožadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci Serstvého betonu a
Izpůsobu hutněni, ošetření a ochranu betonu
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti
a vlasfa^osti

- užití potřebných přisaď a technologii výroby betonu
-zřízeni pracovních a dilatačních spár, véetné potřebných úprav, výplně, vložek,
opracování, očištěni a ošetřeni
- bednéní požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacteh prostředků
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech dmhů pro bednénf, uložení čersfr/ého
betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a
bezpeénostnich opatřeni a základů těchto konstrukcí a lešení
-vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel
-zřízeni' všech požadovaných oh/oró, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a
pod., ve. ztíženi práce a úprav kolem nich
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukci a vybavení
- úpravy povrchu pro položeni požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně
vyspraveni
- upevněni kotevnich prvků a doplňkových konstrukci
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednenl
- výplň, těsněni a tmelení spár a spojů
- opatřeni povrchů betonu izolací proti zemni vlhkosti v částech, kde přijdou do styku
se zeminou nebo kamenivem

- případné zřízeni spojovací vrstvy u základů
- úpravy pro osazeni zařízeni ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
- objem betonu pro přebetonovánl a nadbetonovánf, který se nepřičítá ke
ctannv^jiómii nhi^mii v</n1nň nilntv

T l 1,200 l 34500, 00 l 41400, 00 -|241 2243651 VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505, B500B

1, 2^1, 2000 [A]

^



l_25]_264127J

l_26J_271521

DoiozKa zanrnuje:
veškery materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništnl a vnitrostaveništní

dopravy
dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, střiháni, řezáni, ohýbáni a

spojováni do všech požadovaných tvarů (v6. armakošů) a uložení 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
ochranu výztuže do doby jejího zabetonováni
úpravy výztuže pro zřízeni kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukci
veškera opatřeni pro zajištěni soudržnosti výztuže a betonu
vodh/é propojeni výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných

irniiriii vwfarfpni rin menr^Ính RkřínÍ-nř*hrt mÍRt nrn mĚřpní htiirin^ch nrniirlii /vla*;tnf

/RTť PRO PILOTY TŘ. l D DO 500MM

re=36, oooo [AJ
soiozKazanmuje:

znzenl vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uloženi na skládku, vrtací"
)ráce zapal, i nepaž. vrtu
čerpáni vody z vrtu, vyčištění vrtu
zabezpečeni vrtacích prací
dopravu, nájem, provoz a přemístěni, montáž a demontáž vrtacích zařízeni a dalších

nechanismů

lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacfm zařízení a dalších
nechanismů
vrtací plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.
v případe zapálení dočasnými pažnicemi jejich opotřebení
v případě ^apažení susoenzí VĚŠkeré hosDodařenÍ s ní

(E POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO

mlštářpod opery 5, 2"r0, r2=1, 0400 [A]

úložka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a
'nitrostaveništní dopravu ajeho uloženi
lenf-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

M 36, 000 4 150, 00 149400, 00

M3 1, 040 1 394, 40 1450, 18



271 333326] MOSTNÍ OPERY A KŘIDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C40/50 (B50T M3 l 20. 747 l 14650, 50 303 953, 92

Í, 055*f, 93*4, 8"2+0, 25*<8*0, 5*2=20, 747
i-ďoaanl cérswénó betonu (Cé novs sitiéšij pozaďůvans Kvality, jéris uióžérti ďů
Ipožadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci ierstvého betonu a
Izpůsobu hutněni, ošetřenf a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti
a vlastnosti,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
-zřízeni pracovnich a dilatačních spár, včetně potřebných úprav, výplně, vložek,
opracování, očištěni a ošetřeni,
- bedněnf požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality
povrchu betonu, včetně odbedňovacfch a odskružovacich prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech dmhů pro bedněnl, uloženi čerstvého
betonu, výztuže a doplňkových konstr., ve. požadovaných otvorů, ochranných a
bezpeénostnfch opatřeni a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vyh/oření kotevních čel, kapes, nálitků, a sede],
-zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a
pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,

prn nv,g7f?ní x/v7tl l?fa Hnrifnl/nu^rh tfnnetn [(fní a whavpnf
VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPER A KŘIDEL Z OCELI 10505, B500B T l 3, 112 l 39258, 80 l 122173, 39 -|281 3333651

150*20, 747/1000=0, 7260 [AJ

^



l_29j_317171

l_30|_3173251

foiozKa zanrnuje vesKery maienai, vyroDKy a polotovary, vceine mimosiavenisini a

i/nitrostaveništnf dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, připadne s
uložením

dodáni betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříháni, řezání, ohýbání a
spojování do všech požadovaných tvarů (ve. armakošů) a uložení s požadovaným
zajištěním polohy a kryti výztuže betonem,
veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnénl výztuže,
zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukci,
ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok

a doplňkových konstrukci,
veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
vodivé propojení výztuže, které je součásti ochrany konstmkce proti vlivům bludných

proudů, vyvedeni do měřicich skffnf nebo míst pro méřenl bludných proudů (vlastni
měřfcf skříně se uvádějí položkami SD 74),

nnurrhDurii l nntilfnrnynf ri nrauii v\Í7+ii7C>_

KOVOVÉ KONSTRUKČĚ-PŘO KOTVENI ŘÍMSY

kotveni říms (10+10)f6=120, 6000 [AJ

3oložka zahrnuje dodávku (výrobu) kotevního prvku předepsaného tvaru a jeho
osazeni do předepsané polohy včetně nezbytných prací (vrty, zálivky apod.)

^IMSY ŽE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)

3, 85*0, 3*6, <*2+0;35*0, 35*6, í*2=4, 6055f47-

-KG- 120, 000 201, 50 24 180, 00

M3 4, 606 18874, 10 86934, 10



puiuzKa &inmuje:
-dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uloženi do
požadovaného b/aru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti
a vlastnosti,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
-zřízeni pracovních a dilataénfch spár, včetně potřebných úprav, výplně, vložek,
opracováni, očištSnf a ošetřeni,
- bedněnf požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality
povrchu betonu, včetně odbedňovacfch a odskružovacich prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bedněni, uložení čerstvého
betonu, výztuže a doplňkových konstr., v5. požadovaných otvorů, ochranných a
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukci a lešení,
-vytvořeni kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
-zřízeni všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a
pod., ve. ztíženi práce a úprav kolem nich,
'^."3mLnrrt '!'tc'aZ&ní "V7t"'ya _/lrtninkQin'/ch knn<ítn ikni a.-uuhavpní

31 3173651 VÝZTUŽ ŘÍMS ZOCELÍ 10505, B500B T l 0, 553 l 34500,00 19078,50

0, 553=0, 5530 [A]
poiozKa zanrnuje:
- dodáni betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříháni, řezáni, ohýbání a
spojování do všech požadovaných tvarů (v6. armakošů) a uložení 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 osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonováni,
- úpravy výztuže pro zřízen i železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok
a doplňkových konstrukci,
- veškerá opatřeni pro zajištění soudržnosti výztuze a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných
nrnilrii'1 wvorlanf rin pl Břínír. h skripi nehn mjet nm mRřRní hllldnvnh nrniirlfi fvlastn!
SLOUPKY CHŘADNI A PLOTOVÉ KOVOVÉ KS l 3, 000 l 340, 50 l 1 021, 50"321 338941

20=20, 0000 !A]

-^



|Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mjmostaveništní a
|vnitrostaveništn[ dopravy (rovněž přesuny), včetně naloženf a složení, případně s
l uložením.

- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,
l- dodání materiálu v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně
Ipomůcek, přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její
l hmotnost, dílenská montáž,
l- dodáni spojovacího materiálu,
l-zřízeni montážních a dBataénfch spojů, spár, včetně potřebných úprav, vložek,
lopracování, očištěni a ošetření,
l- podpěr, konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, véetne
[požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatřeni a základů pro tyto
l konstrukce a lešení,

l-jakákoliv doprava a manipulace dílců a montážních sestav, včetně dopravy
jkonstrukce z výrobny na stavbu,
l- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a
jzednických výpomocí,
l- montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže,
[- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,
l- čištění konstmkce a odstranění všech vrubů (vrypy, otlaéeniny a pod. ),
l- veškeré druhy opracováni povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci,
[- veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků,
l- všechny druhy ocelového kotveni,
l- dílenskou přejimku a montážní prohlfdku, včetně požadovaných dokladů,
l-zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li éástf jiné konstrukce, jejich úpravy,
l očištěn l a ošetřeni,
l- osazení kotveni nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do
zeminy,
- výplň kotevních otvorů (přfp. podliti patních desek) maltou, betonem nebo jinou
speciální hmotou, vyplněni jam zeminou,
- ošetření kotevní oblasti proti vzniku trhlin, vlivu povětrnosti a pod.,

MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C35/45

5, 49*3*0, 36+5, 49*0, 263*0, 5*2=7, 373-? (47



-aoaani iérótVénů céionu (BSion6Vé smééi) pózaaované Kvality, jénó uióžsni ďů
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a
způsobu hutněni, ošetřeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti
a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
-zřízeni pracovních a dilataéních spár, včetně potřebných úprav, výplně, vložek,
opracováni, očištěni a ošetřeni,
- bedněnf požadovaných konsfr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovactoh prostředků,
- podporné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednénf, uloženi čerstvého
betonu, výztuže a doplňkových konstr., ve. požadovaných otvorů, ochranných a
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
-zřizenf všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a
pod., vč. ztíženi práce a úprav kolem nich,

i']nrauv nrn ncayoní w/7+ii7ft rinnlňl<-n\rór*h lťnnQtritlfr_f a.^fl/havpnj
M 4213651 VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T l 1, 106 l 36124, 80 39 954,03

7, 37'0, 15ú=1, 1055i
Hblozka zahrnuje vésŘery materiál, vyroDKy a poioiovary, vceme mimosiavenismi a
vnitrostaveništnl dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, připadne s
uložením

- dodáni betonářské výztuže v požadované kvalitě, střiháni, řezáni, ohýbáni' a
spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným
zajištěním polohy a kryti výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazeni a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízeni železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok
a doplňkových konstrukci,

veil<nrjSnnatřBninrn7aiiSt6n(cniirfr^nnistivfetl|7pa hptnnil
MOSTNÍ LOŽISKA EIASTOMEROVA PRO ZAT12 DO 1, OMN-351 42861 KUSÍ 4,000 l 18500,00 74 000, 00

4=4, 0000 [A]

^



4513141

l- výrobní dokumentaci, jde-li o ložisko individuálně vyrabéné
l-dodání kompletnfch ložisek požadované kvality
l- přípravu, očištěni a úpravy úložných ploch
l- osazení ložisek podle předepsaného technologického předpisu bez ohledu na způsob
luloženía koh/ení

- uloženi do malty jakéhokoliv druhu včetně dodávky této malty
- uloženi na plastické vložky nebo maltu včetně dodávky této vložky nebo malty
- uloženi na vrstvu plastbetonové malty nebo podobné vrstvy jako ochranu proti
průchodu bludných proudů
- vyplněni kotevních ob/orů
- lešení a podpěrné konstrukce
- tmeleni, těsnění a výplně spár
- nastavení ložisek a odborná prohlídka
- dočasné zpevněni nebo naopak dočasné uvolnění ložisek
- opatřeni ložisek znakem výrobce a typovým číslem
- úpravy, oéištění a ošetření okol i ložisek
- přiměřeným způsobem Je nutné zahrnout ustanoveni pro TMCH 94 pro kovové
konstrukce.

361 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30

24*0, 25

M3 | 6, 000 | 5940, 90 35 645.40



-dodáni éerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uloženi do
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci éerstvého betonu a
způsobu hutněni, ošetřeni a ochranu betonu,
-zhotoveni nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti
a vlastnosti,
- užiti potřebných přfsad a technologii výroby betonu,
-zřízeni pracovních a dilataéních spár, včetně potřebných úprav, výplně, vložek,
opracování, očištění a ošetření,
- bedněni požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality
povrchu betonu, včetně odbedňovaclch a odskružovaclch prostředků,
- podpěrné konstr (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého
betonu, výztuže a doplňkových tonstr., ve. požadovaných otvorů, ochranných a
bezpeénostnich opatřeni a základů těchto konstrukci a lešení,
- vytvořeni kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
-zřízeni všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a
pod., vč. ztíženi práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukci a vybaveni,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně
vyspraveni,
- ztíženi práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízeni osazovaných do
betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevněni kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bedněni,
- výplň, těsněni a tmeleni spár a spojů,
- opatřeni' povrchů betonu izolací proti zemni vlhkostí v částech, kde přijdou do styku
se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazeni zařízeni ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

371 4655121 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC MS 6, 000 10 149.40 60 896,40

4, 8*50, 25=6, 000



M

položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- zřízeni spojovací vrstvy
- zřízeni lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru
- spárováni, těsněni, tmeleni" a vyplnění spár MC připadne s vykllnovánfm
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatné položkami SD 45

381 DLAŽBY Z dlažby TRILOCK MC M2 l 28, 800 l 1 269. 0D 36 547, 20

'39T

4, 8*6=28,8

! položka zahrnuje:
- nutné zemni práce (svahováni, úpravu pláně a pod.)
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení a dodáni lože dlažby ze štěrkopísků předepsané kvality a předepsané tloušťky
- dodávku a položení dlažby TRILOCK do předepsaného tvaru
- spárování, těsněni, tmeleni a vyplněni spár přfpadně s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

4673851 STUPNĚ A PRAHY VOD KORYT ZE 2ELBET DO C30/37 (B37) VCET VÝZT. M3 l 1, 120 l 9764^50' 10936. 24

2*3, 5*0, 4*0, 4=1, 1200 [AJ



položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (hloubeni rýh apod.)
-dodáni čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uloženi do
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a
způsobu hutnění, ošetřeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti
a vlastností,
- užiti potřebných přísad a technologii výroby betonu,
-zřízeni pracovních a dilatačních spár, včetně potřebných úprav, výplně, vložek,
opracování, očištění a ošetření,
- bedněn; požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality
povrchu betonu, včetně odbedňovacich a odskružovacich prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech dmhů pro bednenf, uloženf čerstvého
betonu, výztuže a doplňkových konstr., v6. požadovaných otvorů, ochranných a
bezpečnostních opatřeni a základů těchto konstrukcí a lešení,
-vytvořeni kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
-zřízeni všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a
pod., ve. ztíženi práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukci a vybaveni,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně
vyspraveni.
- konstmkce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukci,
- nátéry zabraňující soudtínost betonu a bedněnl,
- výplň, těsnénl a tmeleni spár a spojů,
- opatfeni povrchů betonu izolaci proti zemni vlhkosti v částech, kde přijdou do styku
se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízeni spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízeni ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
- dodáni betonářské výztuže v požadované kvalitě, střiháni, řezáni, ohýbáni a
spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uloženi s požadovaným
zajištěním polohy a kryti výztuže betonem,

2 876, 16

Pfed a za mostem (3'2, 9+3, 5'3, 0)=19, 2 [A]
komunikace 22*4'2+20*4*2+5*4'"2=376, 0000 [BJCelkem: A*B=412, 0000 [ČI

^



41 569321

421

431 574A33|

44| 574F661

dodáni kameniva předepsané kvality a zrnitosti
rozprostřeni a zhutněni vrstvy v předepsané tloušťce
zřízeni vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládáni" vrstvy po etapách
nezahrnuje postnky, nátěry

KRAJNIC ZE STÉRKODRTI TL. DO 100MM

f2, 2+2+3, 2+3, 1+3^0, 5=6, 75 W
dodáni kameniva předepsané kvality a zrnitosti
rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušfce
zřízeni vrstvy bez rozlišeni sirky, pokládání vrstvy po etapách

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DOO;5KG/M2-

plocha před mostem (3"2, 9*3, 5'3)=19, 2[A]
.šlacha na mostě _5, 5'4=22, 0000 [B]Celkem: A+8^41, 20 [ČI
dodání všech předepsaných materiálů pro postňky v předepsaném množství
provedení dle předepsaného technologického předpisu
zřízeni vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládáni vrstvy po etapách
úpravu napojení, ukonéenf

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSŇĚ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM

véd mostem <3*2, 9+3, 5*3J=f9, 200 [A]
nost 5, 5*4=22, 0000 [BJCelkem: A+B=41, 200 ÍCI
dodání směsi v požadované kvalitě
oéištenl podkladu
uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v

iředepsané tloušťce
zřízeni vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládáni vrshfy po etapách, včetně pracovních

spár a spojů
úpravu napojení, ukonéenf podél obrubníků, dilataénfch zařízení, oduodňovacfch

>roužků, odvodňovaéů, vpustí, šachet a pod.
nezahrnuje postřiky, nátěry
nezahrnuje těsněni podél obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodňovacfch proužků,

)dvodňova6ů, vpustí, šachet a pod.
'iSFALTOVY BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIKACP 16+, 16S TL. 70MM

3'2, S+3, 5'3)=19, 20

M2 6, 750 126, 30 852,53

M2 41,200 32, 00 1 318, 40

M2 246, 000 513, 60 126345, 60

M2 19,200 694, 70 13338,24



- dodáni směsi v požadované kvalitě
- oéištění podkladu
- uloženi směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v
předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišeni sirky, pokládáni vrstvy po etapách, včetně pracovních
spár a spojů
- úpravu napojeni, ukončeni podél obrubníků, dilataénfch zařízení, odvodňovacfch
proužků, odvodnovaéů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsněni podél obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodňovacich proužků,
odvodnovaéů, vpustí, šachet a pod.

~45T 575C031 LITC ASFALT MÁ IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 M3 l 0,743 ] 54250,00 40 307, 75

16, 5'0, 04S=0, 7425[A]
- dodání směsi v požadované kvalitě
- oéišténí podkladu
- uloženi směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v
předepsané tloušťce
- zřízeni vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládáni vrstvy po etapách, véetně pracovních
spár a spojů
- úpravu napojeni, ukončeni' podél obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodnovacteh
proužků, odvodftovaéů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obmbnfků, dilatačních zařízeni, odvodňovacfch proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

461 589101 VÝPLŇ SPÁR ASFALTEM M 7,000 188,60 1 320,20

zélivka napojení nové a stSvajícl konstrukce; 3, 5*3, 5=7, 0000 [A]
položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného materiálu
- wélštění a vÝplň spár timto materiálem

m 589201 VÝPLŇ SPÁR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M | 12, 200 l 215770" 2631, 54

spáry u římsy 6, 1'2=12, 2000 [AJ
položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného materiálu
- vyčištěni a výplň spár tímto materiálem

^^-



481 711311
IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI
NÁTĚRY

M2 32. 400 132, 80 4 302, 72

2''4, 4'2+1'1, 5'4+4, 4'1, 2*4, 4'0, 8=32, 4000[AJ
položka zahrnuje:
- dodáni předepsaného izolačního materiálu
- očištěni a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné
vyspraveni
-zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně 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, odvodnění, otvorů, neizolovaných místa pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud
dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
- ochrana Izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, oĎištěn! a ošetřeni prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii, cementový pater, izolační přizdívku

49| 7114221 IZOLACE MOSTOVEK POD VOZOVKOU ASFALTOVÝMI PÁSY M2 | 18, 300 718, 90 13 155,87

|6, -f*3=<8, 3000M/



položka zahrnuje;
- dodáni předepsaného izolačního materiálu
- oéiétenl a ošetřeni podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné
vyspraveni
- zřízeni izolace jako kompletního povlaku, případně 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 zařízení, odvodněni, otvorů, neizolovaných místa pod.
- zajištěni odvodnění povrchu izolace, včetně odvodněni nejnižších míst, pokud
dokumentace pro zadáni stavby nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, ocištěnf a ošetřeni prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
l- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. litý asfalt, asfaltový beton
v této položce se vykáže i Izolace rámových konstrukci (mosty, propusty, kotektorY^

501 7114331 IZOLACE MOSTOVEK LITÝM ASFALTEM POD RIMSOL M2 l 8,540 l 520, 60 4 445, 92

0, 7*6, i .2=8, 5400 W
položka zahrnuje:
- dodání předepsaného izolačního materiálu
- oašténí a ošetřeni podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i připadne
vyspraveni
-zřízení 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, včetně odvodnění nejnižších mfst, pokud
dokumentace pro zadáni stavby nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízeni definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetřeni prostoru kolem izolace
!- provedeni požadovaných zkoušek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, napr. lepenku s hliníkovou vložkou, litý asfalt, asfaltový
beton

21 711501 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHL M2 l 27,450 l 969jcT 26601,80

^



\4, 5'6, 1'27,4500 [A]

767921

položka zahrnuje:
- dodáni předepsaného ochranného materiálu
- zřízení ochrany izolace
OPLOCENI Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POTAŽENÉHO PLASTEM52 M2 | 9, 000 | 62Q80' 5 587. 20

783831

3*1, 5+3'1, 5=9, 000 [AJ
- položka zahrnuje vedle vlastního pletíva i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné,
závěsné, upevňovací prvky, spojovaci a těsnfcf materiál, pomocný materiál, komoletní

53 NÁTĚRY BETON KONSTR TťP S4 (OS-C) M2 l 19,600 516, 60 10 125.36

'54T

4, 1'5, 5=22, 5500 IA]
('0, 65+0, 85+0, 35+0, 15)'5, S'2=22, 0000 [B]
(23+26l'2'0, 2=19, e000 fd
- položka zahrnuje komplebií povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu
(odmaštění, odstranénf starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru
předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým
předpisem.

783841 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S5 (OS-DI) M2 l 12, 780 | 615, 90' 7871, 20

1, 5'8, 52=12, 7800 [A]
- položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu
(odmaštěni, odstraněni starých nátért a nečistot) a jeho vyspraveni, provedeni nátěru
předepsaným postupem a splněni všech požadavků daných technologickým
)fedpisem.

55| 82471 l POTRUBÍ Z TRUB ŽELEZOBETONOVÝCH DN DO 1000MM

\13=13, 0000 [A]

M 13,000 3-420,00 44 460, 00



položky pro zhotoveni potrubí platí bez ohledu na sklon
Izahmuje:
l- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
l- dodáni veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, tmbky, tvarovky,
spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků,
|v5etně potřebných úprav
l- úprava a pfíprava podkladu a podpěr, očištěni a ošetření podkladu a podpěr
l- zřízeni plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného
Itechnologického předpisu
l-zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spára spojů,
pracovního zaslepeni konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústěni, zaústěni,
napojení, vyvedeni a upevněni odpad. vyústí
l- ochrana potrubí nátěrem (ve. úpravy povrchu), případně izolaci, nejsou-li tyto práce
předmětem jiné položky
l- úprava, oéiátěni a ošetřeni prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v
kolektorech, chráničkách
- položky zahrnuji i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
(nezahrnuje zkouěky vodotěsnosti a televizní prohlídku^

M 876271 CHRAŇICKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM 22,000 208,60 4 589,20

^5. 5^22, 0000 [A]

^



l položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
[zahrnuje:
l- výrobní dokumentaci (véetne technologického předpisu)
l- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky,
|spojovaci a těsníc! materiál a pod. ), podpěrných, závěsných a upevňovacfch prvků,
|v6etně potřebných úprav
l- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištěni a ošetření podkladu a podpěr
l- zřízeni plné funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného
Itechnologického předpisu
l- zřízeni potrubí i jednotlivých éástf po etapách, véetné pracovních spár a spojů,
Ipracovnlho zaslepení konců a pod.
l- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústěni, zaústěni,
^napojeni, vyvedení a upevněni odpad. vyústí
- ochrana potrubí nátěrem (ve. úpravy povrchu), případné izolaci, nejsou-li tyto práce
předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
véetné připadne předepsaného utěsnění konců chrániéek

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

571 876331 CHRANICKYZTRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM M | 11,000 | 293^00' 3 223,00

2'5, 5=11,0000 [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 těsnicí materiál a pod. ), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků,

1 včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetřeni podkladu a podpěr
l- zřízeni plné funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného
Itechnologického předpisu
l- zřízeni potrubí i jednotlivých éástí po etapách, včetně pracovnfch spár a spojů,
pracovního zaslepeni koncO a pod.
l- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústěni', zaůsténí,
Inapojení, vyvedeni a upevněni odpad. vyústí
l- ochrana potrubí nátěrem (v6. úpravy povrchu), případně izolacf, nejsou-Ii tyto práce
[předmětem jiné položky
l- úprava, očištěni a ošetřeni prostoru kotem potrubí
včehie případně předepsaného utěsnění konců chrániček

- položky platí pro práce provedené v prostoru zapaženém i nezapaženém a l v
l kolektorech, chrániékách

BRADLl MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM

položka zahrnuje:
- demontáž a odstranění zařízeni

na předepsané místo
591 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VYPLNLLDODAVKA A MONTÁŽ 13.400 l 8460,00

5, 5*2+0, 6*4=f3, 4000 [A]
položka zahrnuje:
dodáni zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy
kotveni sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací
dokumentace nestanoví jinak

připadne nivelaénl hmoty pod kotevní desky
601 913' EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KU! ,

000 840,70 1 681,-

^



[_61[ -- 9141741

l_62|_914814T

~B3\ 916114|

l_64]_9172241

65| 9191121

2=2, 0000 [A]
Doložka zahrnuje štítek s evidenčním číslem mostu, sloupek dopravní značky véetně
osazeni a nutných zemních prací a zabetonování
DOPRAV ZNAČKY ZÁKL VEL HLINÍK FOLIE TR 2 - DOD, MOŇT, DEMONT

t=4, 0000[A]

položka zahrnuje:
dodávku a montáž značek v požadovaném provedeni
u dočasných (provizornich) znaéek a zařízeni údržbu po celou dobu trvání funkce,

láhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí
odstraněni, demontáž a odklizeni materiálu s odvozem na předepsané místo

STÁLÁ DOPRAV ZAŘIZ Z4 OCEL DODÁVKA, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ

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

30PRAV SVĚTLO VÝSTRA2 SAMOSTATNÉ - POD, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ

'=2, 0000[AJ
roložka zahrnuje:
dodáni zařízeni v předepsaném provedeni vietně jejich osazení
údržbu po celou dobu trváni funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusu,

lutnou opravu poškozených éástí
napájení z baterie včetně záložní baterie

ilLNICNI A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ SIR 150MM

ibruba vpřed a za mostem
>, 2+2+3, 2_+3,_í+3= 13, 500 [A]
'oložka zahrnuje:
lodánl a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací
lokumentacf

letonové lože i boční betonovou opěrku.
ÍEZANI ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM

KUS] 4, 000 3 533, 70 14 134, 80

KUSÍ "s. ooo 1 302, 30 10418, 40

KUS] 2, 000 641, 20 1 282,40 ]

M 13, 500 615, 20 8 305, 20

M 10. 000 155, 20 1 552, 00



6+4=-ř0, 0000 [A]

položka zahrnuje řezáni vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby
vody

661 931401 MOSTNÍ ZÁVĚRY PODPOVRCHOVÉ 9. 000 9 254, 00 83 286, 00

2'4, 5=9, 0000 [A]
l- vyfóbhl dokuhťérttáóé (Ve. tecnrtólůgiCKeno preapisiy
l- dodáni kompletního dll. zařízeni vč. všech prepravnich a montážnich úprav a zařízeni
l- řezání a sváření na staveništi a eventuelní nutnou opravu nátěrů po těchto úkonech
l- bedněni a dodatečné zabetonováni dilatačního zařizení
l- pro kovové součásti je nutné užít ustanovení pro TMCH. 94
l- dodání spojovacího, kotevního a tésnicfho materiálu
- úprava a příprava prostoru, včetně kotevních prvků, jejich ošetření a očištění
l- zrizenf kompletního mostního závěm podle příslušného technolog, předpisu, včetně
(předepsaného nastavení
-zřízení mostního závěru po etapách, včetně pracovních spár a spojů
l- úprava most. závěru ve styku s ostatními konstrukcemi a zatíženími (u obrubníků
a podél vozovek, na chodnících, na římsách, napojení Izolaci a pod.)
l- ochrana mostního závSru proti bludným proudům a vývody pro jejich měřeni
l- ochrana mostního závěru do doby provedeni definitivního stavu, veškeré provizorní
lůpravy a opatření

knnpy^ni& i'inrauvjrFijr)<st yáu&ni ialcn nnurr*hnvÁ nnvlalcu yaliwlťu lctoró nei<;niiIrnnořnA l'inra\n/mnet i.awoni ialrn nnuri-hnyp nn'
DOPLŇK KONSTR BETON MONOLIT671 93631 M3 1, 000 2 500, 00 2 500,00

otisk letopočtu 1=1, 0000 [A]

^



-aoaani céršivéns Détsnu tBéionůw šmééi) pózaasvané Kvaiiiy, jéno Dióžérti ďů
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a
způsobu hutněni, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti
a vlastnosti,

- užití potřebných přísad a technologii výroby betonu,
-zřízeni pracovních a dilatačních spár, včetně potřebných úprav, výplně, vložek,
opracováni, očištění a ošetření,
- bedněni požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality
povrchu betonu, včetně odbedňovacich a odskružovacfoh prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bedněni, uloženi čerstvého
betonu, výztuže a doplňkových konstr, v6. požadovaných otvorů, ochranných a
bezpečnostních opatřeni a základů těchto konstrukci a lešení,
-vytvořeni kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
-zřfzenf všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a
pod., vč. ztíženi práce a úprav kolem nich,

1'tnravu n^n p<, fl7en[ w7tij7p rlnnlň^Qvúnh kTuvs+nilfnř a i/uhauťiníiinravu n^n pfjflyen^
n681 9671661 l KONSTRUKCI 2ELEZOBET S ODVOZEM DO 12KM M3 l 24,480 l 7398, 50 181 115, 28

most 6, 5"4V,4=10, 4000 [AJ
opery (4, 6*4, 2)V, 8f2=14, 0800 IBJCelkem: A*B=24, 480Q_[C]_

- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení
na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141" (s
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde Je možné poplatek zahrnout do
jednotkové ceny bouráni - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z
platných předpisů



Pór. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství
Jednotková Celkem

^



- . . Chládek &Tlntěraa. s.

Nerudova 1022/16, 412 Ol UtomSNce, IČ: 627 43 881, DIČ: CZ627 43 881
,X-> Tel. : 4-420 416 741 668, Fax: +420416 741669, e-mail; cht-ltmWcht.c;. www.cht.cz

Společnost Je zapsána v Obchodním rejstříku u KS v Ústí nad Labem, oddíl B, vloika 706

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ K PROKÁZÁNÍ ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOSTI
dle § 74 odst. (l) pism. a) až e) zákona č. 134/Z016 Sb. o zadávání veřejných zakázek

Jako uchazeč o veřejnou zakázku tímto čestně prohlašujeme:
a) že ani právnická osoba Chládek & Tintěra, a.s. ani žádný z členů jejího statutárního

orgánu nebyli v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího
řízení pravomocně odsouzeni pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu nebo
podobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným
odsouzením se nepřihlíží,

b) že nemáme v České republice nebo v zemi svého sfdla v evidenci dani zachycen splatný
daňový nedoplatek,

c) že nemáme v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném
nebo penále na veřejné zdravotní pojištění,

d) ze nemáme v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném
nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

e) že nejsme v likvidaci, nebylo proti nám vydáno rozhodnutf o úpadku, nebyla vůči nám
nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo nejsme v obdobné
situaci podle právního řádu země sfdla dodavatele

V Litoměřicích, dne 25. 10. 2018

Za Chládek & Tintěra, a. s.

Ing. #ih.KokeS
pfcdscdqfjlfcď^avcnstva^
ChludcliťRntéta^'

Mlro§l^v§
al9^p|iéd>

Ch)Siflek&Tint6ra, a, s,

Chládek & Tlntěra a.s
Ntrudon 1022/16, .U Ol Utomtllct
nit 416 7AÍ. 6BS, Fax! 416 741663
IÍ! 627 43 Ml. Dlíl CZ 627 43 881

www-chtu
-13&.



Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Ostf nad Labem

oddíl B, vložka 706

Datum vzniku a zépisu:

Spisová značka:
Obchodní firma:

Sídlo:
Identifikační čfslo:
Právní forma:

Předmět podnikání:

14. června 1995

B 706 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
Chládek & Tintěra, a.s.
Nerudova 1022/16, předměstí, 412 Ol Litoměřice
627 43 881

Akciová společnost

provozováni drážní dopravy na celostátní dráze a regionálních
drahách ve smyslu "Licence udělené dne 28. 11. 2001 č. j.
3-3390/01-DŮ/Se, evidenční ifslo: L/2001/1221"
projektové íinnost ve výstavbě
provádění staveb, Jejich zmén a odstraňování
kováfstvl, podkováfstvl
zámeénlctvf, nástrojářstvf
zpracováni kamene
truhláfstvf, podlaháFstvl
zednlch/f

pokrývaťstvf, tesaTstvf
klempfřstvf a oprava karoserií
izolatérství

vodoinstalatérstvl, topenářstvf
výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a
telekomunikaénfch zařfzenf

montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařfzenf
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách l až 3 živnostenského zákona
Silniční motorová doprava . nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními
soupravami o největší povolené hmotnosti přesahujfcf 3, 5 tuny, jsou-li urfieny k
přepravě zvffat nebo věcf, - nákladní provozovaná vozidly nebo jfzdnfml
soupravami o ne)v6tš( povolené hmotnosti nepřesahujfcf 3,5 tuny, Jsou-li určeny
k přepravě zvířat nebo v6cf
výkon zeměměřických činnosti
montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení
montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařfzenf a plněni nádob plyny
montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zaTfzenl a nádob na plyny
Revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízeni v provozu

Statutární orgán - představenstvo:
Předseda

pifedstavenstva:
Ing. JAN KOKEŠ, dat. nar. 5. listopadu 1973
Mokropeská 1801, 252 28 Černošice
Den vzniku funkce; 13. dubna 2016
Den vzniku Členství: 13. dubna 2015

Člen představenstva:
VLADIMÍR JEHLIČKA, DIS., dat. nar. 18. ledna 1978
é.p. 14, 405 02 Malšovice
Den vzniku Členství; 13. dubna 2015

Člen představenstva:

Údaje platné ke dni: 8. října 2018 03:38 U3

^
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oddň B, vložka 706

MIROSLAVA BOSMANOVÁ, dat. nar. 24. května 1974
V Semaji 367, 417 61 Bystfany
Den vzniku ítenstvf: 20. července 2018

6len představenstva:
PAVEL HOLZKNECHT, dat. nar. 3. března 1968
Klášterského 2121, 415 Ol Teplice
Den vzniku členství: 20. Července 2018

Člen představenstva:
Bc. VLASTIMIL POLÁK, dat. nar. 10. dubna 1979
Alešova 896/56, Klišé, 400 Ol Ostf nad Labem
Den vzniku členství: 20. července 2018

Počet členů:

Způsob jednánf; Společnost v celém rozsahu zastupujf vůči třetfm osobám vždy dva členové
představenstva společně.

Dozorčí rada:

člen dozorčí rady;
Ing. VLASTIMIL JlŠA, dat. nar. 27. října 1958
č.p. 55, 434 Ol Korozluky
Den vzniku členství: 17. září 2014

Pifedseda dozorčí

rady:
Ing. STANISLAV FOUSEK, dat. nsr. 24. ledna 1952
Kozinova 1699/20, Předměstí, 412 Ol Lltoměňce
Den vzniku funkce: 20. července 2018
Den vzniku členství: 17. Července 2018

Člen dozoríf rady:
Ing. PAVEL RICHTER, dat. nar. l. Července 1963
Zahořany 32, 41148 Krešice
Den vzniku členství: 17. července 2018

Počet členů;

Akcie:

Základní kapitál:

180 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě
100 000, - KS
3 000 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě
1000, - Kč
21000 000, - Kč

Splaceno: 100%
Ostatní skutečnosti;

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle g 777 odst.
5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a dmžstvech.
Na společnost Chládek & Tintéra a.s. přešlo ]m6nf zanikajlcf
obchodní společnosti Mostecká železniční společnost, spol. s
r. o., se sídlem v Mostě, Moskevská 1/14, PSČ 434 Ol, lC 64 6512
58.
Na obchodní společnost Chládek & Tintěra, a.s. se sídlem Litoměřice,
Nerudova 16, identifikační číslo 62743881 přešlo jmění zaniklé obchodní
společnosti Chládek & Tintěra Most, spol. s r.o, se sídlem Most, Moskevská
1/14, identifikační Šišlo 62243063.
Na obchodní společnost Chládek & Tintěra, a. s. se sídlem Litoměřice,
Nerudova 16, Identifikační číslo 62743881 přešlo jméni zaniklé obchodní
společnosti Chládek & TintSra LitoměRce, spol. s r.o. se sídlem Litoměřice,

Údaje platné ke dni: 8. října 2018 03:38 2/3



oddíl B, vložka 706

Nerudova 16, Identifikační čfslo 62243659.
Na základě rozhodnutí valné hromady obchodnf společnosti Chládek & Tintěra,
a.s. ze dne 9.6.2008, o které byl pořízen notářský zápis, došlo k rozdělení
obchodní společnosti Chládek & TintSra, a.s. formou odštěpeni části jejího
obchodnfho jménf - středisko é. 10, na nově založenou nástupnickou akciovou
společnost TD invest, a.s., se sídlem Litoměřice, Nerudova 1022/16, PSČ 412
Ol, s tfm, že společnost Chládek & Tlntěra, a.s. se neruší ani nezaniká.

Údaje platné ke dni: 8. října 2018 03:38 3/3



Veřejný rejstřík - výpisy platných

Ověřuji pod pořadovým číslem MULTM/0063607/18/SPR/jŠt, že tato listina,
která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z
elektronické podoby do podoby listmné, skládající se z 3 listů, se doslovně
shoduje s obsahem výstupu z informaSniho systému veřejné správy v
elektronické podobě.

Ověrojící osoba: ŠTROBLOVÁ JULIA

V Litoměřicích dne 08.10. 2018

Podpis



MísWef ífad Lltomďlce
odbor obecni živnostenský ťtífad
412 Ol Litomifiw, Mírové náměstí 15/7

C. ). : MULTM/0027718/18/OŽÚ/JAd
VaSR značka:

Vypiš z živnostenského rejstříku
včetně údajfl, které nejsou veJtejným seznamem

Tbnto výpis neobsahuje: édpje o provozovnách
údaje o odpovidD^ch zisfupcfch
lidaje uvtdené v § 60 odsfc l pfsm. m) ŽZ
idaje o adresách m(al, kde la vypořidat případné závazky po ukančcnf (innostl v
provozovně (§ 31 odít. 16 ílvnostenskiho z4kon>)

Obchodní flima; Chládek & Tlnttra, a.s.

Adresasldla: Nerudova 1022/16, 4)2 Ol, Litomiřlce - Předraistf

Mentifikatnl Číslo osoby: 62743881

Statutární orgán nebo jeho členové:

Jméno a příjmení: Pavel Hoteknecht
Datum narozeni; 03.03. 1968

Vznik funkce: 20.07.2018

Jménoapřijmeni:
Datum narozeni:

Vznik funkce:

Jméno a příjmení:
Datum narozeni:

Vznik funkce;

Jméno a přijmenf:
Datum narozeni;
Vznik funkce:

Miroslava Boamanová

24. 05. 1974
20.07.2018

Bc, Vlastinu Polik
10.04. 1979
20.07.2018

las- J"n Kokei
05.11.1973
21. B4.2B10

Jméno a příjmení:
Datum narozeni:
Vznik ftmkcc;

Vladimír Jehllíka, DIS.
18.01. 1978
21.04.2010

Živnostenské oprávníni č. l
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Předmět podnikénl;

Drah živnosti:

Vznik oprivninl;

Sllnlinl motorovf doprava - nýkladnl provoaivant vozidly nebo Jfadnlml soupravami
o nejyStSI povolení hmotnosti pr<sahuj[cl 3,5 tuny, Jsou-B urieny k přepravě zvířat
nebo vEd, - nikladnf provomvaná vozidly nebo jfzdnfmi toupravml o ncjviBI
povolené hmotnosti nepřesahujfcl 3,5 tuny, jsou-li urteny k přepravě zvířat nebo v{cf
Koncesovaná

30. 12. 1998

Doba platnosti oprtvnénl: na dobu neurfltou

Živnostenské oprávnéiil & 2

Předmět podnikáni: Výroba, obchod a alutby neuvedené v přílohách l až 3 ilvnostenakého zákona
Oboiy einnosti: Poskytovínl iluisb pro wmtdilstvl, zahradnictví, rybnfkifstvl, Itsnlctvf a myslivost

Činnost odborního leanao hospodáře a vybotovovtnf leinfch hospodáfských plinfl
a osnov

Diagnostická, zkutebnl a poradenská Činnost v ochraně roatlln a oSelfovinf roatlin,
rostlinných produkta, objekti a ptdy protí ikodlivým organlsmtm přípravky na
ochranu rostlin nebo bloddnfml pNpravky
Nakládáni s reprodukinlm materiálem leanlch dřevin
Chov zvířat a jejich výcvik (a výjimkou tlvoiliné výroby)
Úprava neroatt, dob^vinl raieilny a bahna
Výroba potraviniřských < (krobirenskýcb výrobků
Ptstltebké piltnf

Výroba krmiv, krmných smísí, doplňkových lýtek a premiit
Výroba tutUtl, textilních výrobkA, odivů a odivnfch doplňkS
Výroba a opravy obuvi, brainifského a sedláfakého zboží
Zpracovánf dřeva, výroba dřevěných, korkových, prouUSných a Blamtn^ch výrobkd
Výroba vtóknlny, papíru a lepenky a zboíf i tíchto materiilt
Vy&avaWské (innostl, polygrafickí výroba, knUiafské a kopfrovacf práw
Výroba, rozmnožovinl, diitrlbuce, prodej, pronájem zvukových a zvukovi-obrazových
rfznaraů a výroba nenabraných nostóů (idajt<lýznami
Výroba koksu, surového dehtu a jiných pevných paliv
Výroba chemických látek a cbemlckých smísí nebo předmttů a kosmetických
přípravků
Výroba hnojiv

Výroba plaalov^ch a pryíových v^robkfl
výroba a zpracováni skla

Výroba stavebních hmot, porcetónových, keramických a aádrov^ch výrobků
Výroba brusiv a oalalnlch mlnerilnfch nekovuv^ch v^robkd
Broulenf technického a iperkového kamene
Výroba a hutni zpracováni železa, drahých a neiclcznýcli kovt a Jejich alitin
Výroba kovových konatrukcla kovodělných výrobkd
UmUecko-řemeiIné zpracováni kovů
Povrchové úpravy a svafovénl kovů a dalifch materiálů

Výroba mířících, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přistroj a
a zařízeni

Výroba dektronlckyeh souiáitek, elektrických zaHienl a výroba a opravy elektrických
itroja, pNstrojt a elektronických zaflmnl pracujfcfdi na malém napitf
Výroba neelektrických mffaenl pro domicnost
Výroba stroji a zařízeni
Výroba motorových a přípojných vozldtl a karoserii
Stavba a výroba plavidel
Výroba, vývoj, projektováni, zkouiky, Instalace, ddríba, opravy, modinkac*
a konatruktnf zrniny letadtl, motorfl Irtadcl, vrtulf, letadlových iiáatf a raffaenf
a leteckých pozemních zařízení

Výroba drážních hnacfch vozidel a drážních vozidel na dróze tramvajové, trolejbuaovt
a lanové a železnlfnfho parku
Výroba jfadnfch kol, vorikfl pro Invalidy a Jinoch nemotorových dopravnteh proitředků
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Druh živnosti:

Výroba a opravy ialaunických výrobků
Výroba, opravy a údržba sportovních potřebí her, hraíek a dčtských koiiárki
Výroba zdravotnických pnMtfedkt
Výroba a opravy zdrojů Ionizujícího zářeni
Výroba tkolních a kancelifak^ch potřeb, krom6 výrobki z papíru, výroba bižuterie,
kartóčnlckého a konfekinfho zboží, de8tnfkfl, upomínkových předmítt
Výroba dalilch výrobkd zpracovatelského průmyslu
Provozovinlvodovodi . kanalizaci a Aprava a rozvod vody
NakUdinf s odpady (vy)mn ncbezptCných)
Přípravní a dokontovacl itavebnf prtce, apetlalfaované atavebnf činnosti
Sklenáhké práce, rómovinl a paspartovinl
Zprostředkování obchodu a služeb
Velkoobchod a maloobchod

Zastavfirenská ťlnnost a maloobchod s použitým zbožím
Údržba motorových vozidel a Jejich příslušenství
Potrubní a pozemní doprava (vyjma íeleznlínf a >ilnl{nl motarové dopravy)
Skladováni, baleni žboiií, manipulace l nikladem a ttchnlcké iinnostl v dopraví
Zasilatelství a zastupování v celním řízení
Ubytovací služby
Poskytováni sottwarc, poradenstvf v oblasti InformaEnfch technologlf, zpracovínl dat,
hostingové a souviaejtcÍ činnosti a webové portály
Činnost Informačních a zpravodajských kanceláří
Realitní ítnnost, správa a údržba nemovitostí
Pronájem a pfljfovAnI věcí movitých
Poradenské a konzultaínf Činnost, zpracovinl odborných studil a posudků
Projektováni pozemkových úprav
Příprava a vypracuvdnl technických návrhA, grafické a kreslfíské práce
Projektováni etektrických aařfzenl
Výzkum a vývoj v oblatti přírodních a technických v8d nebo společenských vid
Tertovánf, měření, analýzy a kontroly
RekIamnlOnnost, marketing, mediální zastoupeni
Návrhářské, designérská, aranžérská Činnost a modeling
FotograHcké služby
Pfckladateliká a tlumočnická ilnnost

Služby v obla<tl admlnbtratívnl aprfvy a služby organizaini hoapodifaké povahy
Provozovinf cestovní aetntury a privodcovaké iilnnost v oblaatl cestovního ruchu
Mimoškolní výchova a vzdSlévinf, pořédinf kurzd, ikolenf, viietnii lektorské iinnostl
Provozoviní kulturnfeh, knlturnt-vzdětóvacích a zábavních zaffeenl, pořádtnl
kulturních produkcf, zábav, výstav, veletrhft, přehUdek, prodejních a obdobných akci
Provozováni tílovýchovných a sportovnfch zařfaenf a organlzuvánl sportovní iitnnoatl
Pranf pro domócnost, žehlení, opravy a údržba odévfl, bytového textilu a osobního
zboíf

Poskytování technických aluíeb
Opravy a ddriba potftb pro domácnost, předmltů kulturnf povahy, výrobků Jemné
mechaniky, optických přfstrojfl a měřidel
Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobni hygienu
Posl^tovdnl služeb pro rodinu a domácnost
Výroba, obchod a služby Jinde nezařazené

OhIaSovacf volná

Vznik oprávnénl: 14.06.1995

Doba platnosti oprávnént; na dobu neurčitou

Živnostenské oprávněni č. 3

Pfedmtt podnikinl:

Druh živnosti;

Vznik oprivntnf:

Projektovt iilnnoat ve výstavbě

Ohlaiovacf vázané

28.05.2001
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Doba platnosti oprávněni: na dobu neuriltou

Ílvnostenské oprávnění e, 4

Pfedmsi podnikáni: Providinf staveb, jejich zníti, a odstratovénl
Druh živnosti: Ohtaiovacl vizand
Vznik oprávněni: 28.0S.2001
Doba platnosti oprávněni: na dobu neurčitou

Íivnostenski oprávněni e. S

Phdmu podnikáni: výroba, in.t. l. ce. opravy dektrických slroji , pKstroJA..
a telekomunika&ifch aiřlzenf

Druh živnosti: Ohlaiovacf řemeslní
Vaik oprávninl: 28.05.2001
Doba platnosti oprivntnl: na dobu neurtitou

Živnostenské oprávninl i. 6

Pfcdmit podnikáni: MonUi, opravy, revize < zkouiky ehktnck^ch zaftenf
Druh živnosti: Ohlašovací řemeslni
Vznik oprávninl: 28. 0S. 2001

Doba platnosti oprávninl: na dobu neurčitou

Živnostenské oprávninl f. 7

Phdmtt podnikáni; Výkon zemímířlckých (InnosU
Druh živnosti: Ohlašovací vizaní
Vznik oprtvninl: 08. 02. 2010

Doba platnosti oprtvntnl: na dobu neurtltou

Živnostenské oprávnil S, S

PfcdnSt podnikáni: Montái, opnvy, nvlM a zkouiky zdvihacích atenf
Druh živnosti: Ohlašovací kmealná
Vznik oprivnénl: 08.02.2010

Doba platnosti oprávněni: na dobu neurčitou

Žwnosteaské oprávněni & 9

WedniM podniktnl; MonUl, opravy, r.vte a zkouiky plyaov
Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Vznik oprivněnl: 08.02.2010

Doba platnosti oprávněni: na dobu ncurtitou

iiviioslenské oprávněni e. 10

 

dmStpodnikínI: Monttó, opravy, revize a zkouiky ttakov^ch z.řtanl a nidob na i
Druh živnosti: OlilaSovacl rtmtslni
Vznik oprávnénl: 08.02.2010

Doba platnosti oprávněni: na dobu ncurtltou

Íhnostenski oprívněnl č, II
Přcdmtt podnikénl:
Dnih živností:

Vznik oprávnSnl;

Revize, prohlídky a zkouiky určených technických zařfaenl v provoiu
Ohl<8ovri vázaná

19.01.2011
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Doba platnosti oprávnénf; na dobu neurťltou

Seznam zvičastněných osob

Jméno a příjmení: Ing. Jan KokeS
Datum narozeni: 05.11.1973

Jméno a p((imenl:
Datum narozeni:

Vladimír Jehliíka, DIS.

18.01. 1978

Jméno a příjmení:
Datum narozeni:

Bc. Vlastimil Polák

10.04. 1979

Jméno a pMjmenl:
Datum narozeni:

Pavel Holzknecbt

03, 03. 1968

Jméno a pfljment Miroslava Boamanovi

Datum narozeni: 24.0S.1974

Uhd pMsluSny podle § 71 odst. 2 íivnoatenskiho zákona: Mtstský dřad Litoméflcc

V Litomtřiclch dne 27.07.2018

/
f'

0 l Ing. Marcela Skrancová
' vedoucí odboru obecního iivnostonského éfadu

v zastoupeni Eva Sochrová
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ai.

Chládek & Tintéra a.s.
Tel. : ->4> 416 74166B. Fax: t4ZO 416 741669, e-malt chl-llm@chl. cz, VSf.llmM. M.al
lé:62743881, DlC;CZ62743881
Spoleimst |B zapsina i ORu KS v Ústí nad Laban, oddíl B, vložka 706

OSVĚDČENÍ O ŘÁDNÉM PLNĚNÍ STAVEBNÍCH PRACÍ
(dle S 56 odst. 3 plsm. a) zákona 1. 137/2006 Sb. o veřejních zakázkách v platném zněni)

Objednatel:
Se sídlem:
IČ:

ujeme tímto, že dodavatel:

obchodní jméno:
se sfdlem:
lC:

Město Lovosice

Školní 407/2; 410 02 Lovosice
002 63 991

Chládek &Tintéra, a.s.
Nerudova 16, 412 Ol Litoměřice
62743881,

pro nás na základě potvrzené smlouvy o dílo (číslo SoD zhot: 16223) realizoval stavbu:

název stavby: "Obnova Lávky L - 03 přes potok Modla,
u tenisových kurtů - Lovosice"

rozsah předmětu plnění:
Výstavba nové kolmé železobetonové monolitické trámové konstrukce

o l poli z přepjatého betonu
Likvidace stávající ocelové lávky pro pěší o dvou polích.

doba provedeni stavebních prací: 29. 7. 2016 -14. 11. 2016
místo provádění stavebních prací: Lovosice
celková cena stavebních prací bez DPH: 2 924 039, 0?, -Kč bez DPH

VýSe uvedené stavební práce byly dodavatelem provedeny řádně a odborně.

<

V Litoměřice dne 30. 11. 2016

za objednatele; / ^A
MĚSTO LOVOSICE

odbor ma|etku a tnvestlc
410 30 LOVOSICE

-2-

^



OSVĚDČENI O RÁDNÉM PLNĚNÍ STAVEBNÍCH PRACÍ
(dle § 56 odst. 3 písm. a) zákona ř, 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách)

Objednatel: Frocěk spol. s r. o.

Se sídlem: Zátiší 2488, 269 Ol Rakovm'k
IC: 47534630

Osvědčujeme tímto, že dodavatel:

obchodní jméno:
se sídlem:
IČO:

Chládek & Tintěra, a.s.
Nemdova 16, 412 Ol Litoměřice
62743881,

pro nás na základě potvrzené smlouvy o dílo realizoval stavbu:

Název stavby: SO 201-Most přes Týřovský potok ev. c. 229-002

Rozsah předmětu plném: Rekonstrukce mostu přes Týřovský potok.

Doba provááění stavebmcli práci: 03 - 06. 2015

Místo prováděni stavebních prací: Na silmci B.229 Rralovice-Kožlany.

Celková cena stavebních prací bez DPH: 2 458 334, 78 ke.

Výše uvedené stavební práce byly dodavatelem provedeny řádné a odborné.

V Rakovníku.................... dne 30.6.2015.

za objednatele:

/
'o c-i.'

^S^^^Rďo
. jmmWj^Dif;c"76348;i(l

označení funkce

Ovéřenl. vldimace -^-B^W
Ověřuji, že tento opis, složený z "/.., listů,
souhlasí doslovně s listinou, z niž byl pořízen,

složenou z l... listů, ^ |; -gg. 2015
V Litoměřicích dne

Jana Hulinová^
notářská tajemnit
^".. Ař/^ná iintářp]

M'\'-;'1

;^1
^
SE-



ss.

Chládek & Tintěra a.s.
Tel. : +420 416 74166B, Fax: *420 416 741669, e-mail: chl-llm@cht. cz, hUp:ffi>ww. chlcz/
IC:G2743881. Dl6:CZ62743881
Společnost je zapsána vOR u KS>Ušil nad Labem, oddil B, vložka 706

OSVĚDČENÍ O ŘÁDNÉM PLNĚNÍ STAVEBNÍCH PRACÍ
(dle § 56 odst. 3 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění)

Objednatel:
Se sídlem:
IČ:

Osvědčujeme tímto, že dodavatel:

obchodní jméno:
se sídlem:

IC:

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje přisp, organ.
Ruská 260;417 03 Dubí. provoz Litoměřice
000 80 837

Chládek &Tintěra, a.s.
Nerudova 16, 412 Ol Litoměřice
62743881,

pro nás na základě potvrzené smlouvy o dílo (číslo SoD zhot.: 16275) realizoval stavbu:

název stavby:

rozsah předmětu plnění:

Sanace propustku na komunikaci
111/2584 Třebušín

Likvidace stávajícího propustku a osazení nových ŽB
rámů ,dlažba potoka, nové kamenné křídla, ŽB nosná
deska, nové ŽB římsy a nové zábradlí

doba provádění stavebních prací: 12/.2016 - 05/2017
místo provádění stavebních prací: obec Třebušfn
celková cena stavebních prací bez DPH: 2 537 289, 53, -Kč bez DPH

Výše uvedené stavební práce byly dodavatelem provedeny řádně a odborně.

V Litoměřice dne 31. 5. 2017

za objednatele:

/

ing. Miluše Kostnerová
vedoucí provozu Litoměřice

Správa a udriba titaic Ůiitcctóho Iff^e,
.guUZiIG^ (jg)

RUSU 260i 417 M Dubl 3

".. ;.l

,. l;'ai
. '^'a

,

tí'iB5Si
5'ĚS

.. ř^f;

^^^^1,



Chlédek&Tlntěraa.s.
Tel. : +420416 741668, Fax; t420 416 741669, e-malt chl-lbn@chl.cz, hBpďimw.cht.cz/
l6:627 43 881, DIČ: CZ627 43 881
Společnost ]e zapsaná VOR u KS v Ostí nad Labem, oddíl B, vložka 706

OSVĚDČENÍ O ŘÁDNÉM PLNĚNÍ STAVEBNÍCH PRACÍ
(dle § 56 odst. 3 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění)

Objednatel: Obec Ploskovice

Se sídlem: Ploskovlce č.p. 2
IČ: 00264164

Osvědčujeme tímto, že dodavatel:

obchodní jméno:
se sídlem;

IČ:

Chládek & Tintěra, a. s.
Nerudova 16, 412 Ol Litoměřice
627 43 881,

pro nás na základě potvrzené smlouvy o dílo (číslo: 8503495) realizoval stavbu:

název stavby: Ploskovice -Vinné- oprava mostku

rozsah předmětu plnění:
Demolice stávajícího mostku, oprava podpěr kamennou rovnaninou na MC. Zhotovení
železobetonové mostovky rozměrů 4 200 x 3 600 x 200 mm.

doba provádění stavebních prací: 15 dnů
místo provádění stavebních prací: Vinné

celková cena stavebních prací bez DPH: 397 399, - Kč

Výše uvedené stavební práce byly dodavatelem provedeny řádně a odborně.

V Litoměřicích dne 26. 11.2013

za objednatele: Věra Petrů
označení jeho pracovní pozice: starostka obce

Kontaktní telefon: 606932268

013 E C
PLOSKOViCE

41'' /i9 R

^



°syEDCENT OŘÁDNÉMPT.NťNf STAVF.RNfrTT P"^CÍ
(dle § 56 odst. 3 písm. a) zákona i. 137/2006 Sb. o vefejnýdTzató^h)'

Objednatel: Město Česká Lípa
S^sWem: N&n. T. G.Masaryka C. l. 470 36 Česká Lfoa

Osvědčujeme tímto, že dodavatel:

obchodní jméno:
se sídlem:
IČO:

Chládek &Tintčra, a.s.
Nerudova 16, 412 Ol Litoměfice
62743881,

pro nás na základe potvrzené smlouvy o dílo realizoval stavbu:

Název stavby: "Rekonstrukce dvou mostků v Písečné "

RfizMh-tíedmst^^^l^^tu>. proye dem ^P°^ Prací, osazení

sbssaAoto^r0^^^^^^ s

Doba provádění stavebních oráči: 6-8/2014

Místo prováděni stavebních pr<T': písečná

Celková cena stavehnfch prací' he7. DPH: i 337 084, 00 Ke

Výše uvedené stavební práce byly dodavatelem provedeny řádně a odborné.

V České Lípě, dne 2. 9. 2014

za objednatele:

^/vlS^e
(^^^ueJ^^^,

jméno a příjmení
oznaceiií funkce

M; /^<^/^~

^ -TE^M,^

' -sSlí
.. ̂ Sfíi

.^9-^

';i'>&"s&, istíi



OPIS

OSVĚDČEN Í O ŘÁDNÉM PLNĚNÍ STAVEBNÍCH PRACÍ
(dle § 56 odst. 3 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění)

Objednatel: Město Sadská

Se sídlem: Palackého náměstí l, 289 12 Sadská
IC:00239721

Osvědčujeme tímto, že dodavatel:

obchodní jméno:
se sídlem:
IČ:

Chládek & Tintěra, a.s.
Nerudova 16, 412 Ol Litoměřice
627 43 881,

pro nás na základě potvrzené smlouvy o dílo (číslo SoD zhot. : 12330) realizoval stavbu:

název stavby:

rozsah předmětu plnění:

Lhotecká cyklostezka - II. etapa

Výstavba cyklostezky včetně dvou
železobetonových lávek

doba provádění stavebních prací: 6/2013 - 6/2014
místo provádenfstavebnfch prací: Kostelní Lhota -Sadská
celková cena stavebních prací bez DPH: 22 688 506 Kí bez DPH

Výše uvedené stavební práce byly dodavatelem provedeny řádně a odborně.

V Sadské dne: 20. 6. 2014 ^^^ ^e^^ ^^^^./
^^//7<^9-

za objednatele: /Sa^'^cc*>m-:3 5
<^ '^

(B ^
./ / -*

.

éí;:i !!1><^
^ ^s^

.ra

i
^>. .. .itS'^

Kontaktnítelefon: :^í~ 0,í/1/-fyi!,


