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Od:
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Komu:

Předmět:

Přílohy:

Renáta Sedláková
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Nikola Alferyová
FW: Nabídka c. 214/18 Obec Psáry
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Sedláková Renata

správa majetku a

silniční správní úřad
Obecní úřad Psáry
Pražská 137

252 44 PSÁRY

E-Mail: sedlakova@)psary. cz
tel. : 241 940 454

fax: 241 940 514

m. tel. :+420602754834

From: Marie Dragounova [mailto:dragounova. marie@>nanlitomerice. cz]
Sent: Friday, October 26, 2018 7:34 AM
To; Renáta Sedláková <sedlakova@psary. cz>
Subject: Nabídka c. 214/18 Obec Psár/

Dobrý den,

v příloze zasílám nabídku na zakázku "Havarijní rekonstrukce mostku v úl. Za Můstkem, obec Psa ry". Prosím o
potvrzeni přijetí nabídky. Předem děkuji.
S pozdravem

Marie Dragounové
vedoucí manažer nabídek

tel: 723593554
e-mail: dragounova. marieisinanlitomerice. cz

N+N - Konstrukce a dopravní stavby litoměřice, s. r. o.
Nerudova 2215, 412 Ol Litoměřice

IC: 44564287 DIČ: CZ44564287

tel: 416732335 fax: 416732330
e-mail: nan@)nanlitomerice^cz web: www.nanlitomerice. cz



N+N - Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s. r.o.
Nerudova 2215, 412 01 Litoměřice
IC 44564287, DIČ CZ44564287, bank. spojení 497945471/0100
telefon 416 732 335, 416 737 477, 416 737 997, 416 738 692 - 3
fox 416 732 330, GSM brána 606 683 840, tel. CD 972 432 488
e-mail nan@nanlitomerice. cz, http://www. nanlitonnerice. cz
Firma je zapsaná v obchodním rejstfíku u Krajského soudu v Dští nad Labem, oddíl C, vložka 1805

- KONSTRUKCE A DOPRAVNÍ STAVBY LITOMĚŘICE, S. R. O.

= NABÍDKA =
C. 214 , 2018

Obec Psáry



Identifikace uchazeče

Název

Sídlo

Právní forma

Statutární zástupce
jednají samostatně

kontaktní osoba

ve věcech technických

ve věcech výběrového
řízeni a komunikace se
zadavatelem

N+N - Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s. r. o.
Nerudova 2215, 412 01 Litoměřice

společnost s ručením omezeným

zapsaná v OŘ vedením Krajským soudem
v Ústí n. L. pod sp. zn. C1805 dne 18. 3. 1992

E-mail :
Telefon:
Fax,:

IČO:
DIČ:

Bankovní spojení:
číslo účtu :

nan@nanlitomerice. cz
416732335, 606683840
416732330

44564287

CZ 44564287

Komerční banka, a.s., pobočka Litoměřice
497945-471/0100

Ing. David Novák, jednatel

Josef Vaňousek, jednatel
Ing. Tomáš Novák, jednatel, obchodní ředitel

Ladislav Vébr, ředitel divize mostních staveb tel. 724 338 434
vebr. ladislavťa)nanlitomerice. cz

Marie Dragounova, vedoucí manažer nabídek
dragounova. marie@nanlitomerice. cz tel. 723 593 554
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pis ze se2nam^ kt/alifikovanýcti dodavatelů vvsenefovanv informačním svsiémem o veřeinvch zakázkách

~^

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
vedeného podle § 226 a násled. zákona 6 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek

Údaje o dodavateli zapsané v seznamu k 12.10.2018

1. Identifikační údaje o dodavateli

1. 1. Obchodní firma/Název
N+N - Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s. r. o,

1. 2. Sídlo
Nerudova 2215
41201 Litoměřice
česká republika

1. 3. IČO
44564287

1. 4. Statutární orgán

Jméno a příjmení statutárního orgánu nebo Jeho členů
fng. Tomáš Novák

!ng. David Novák

Josef Vaňousek

Funkce ve statutárním orgánu
jednatel

jednatel

jednatel

Způsob jednání
Každý jednatel zastupuje společnost samostatně.

2. Základní způsobilost, jejíž splněni dodavatel prokázal

Dodavatel prokázal Ministerstvu pro místní rozvoj, že splňuje podmínku podle:
. § 74 odst. 1 pf'sm. a)

nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v
příloze C 3 zákona nebo obdobný trestný čin podle právního rádu země sídla dodavatele; k
zahlazeným CMásouzenřm se nepřihfiži, (tento požadavek splnily i všechny fyzické a právnické
osoby uvedené v bodech 1, 1. - 1.4 tohoto výpisu),

* § 74 odst. 1 pism. b)
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový
nedoplatek,

. § 74 odst, 1 písm, c)
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále
na veřejné zdravotní pojiětěnf.

. § 74 odst. 1 písm. d)
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále
na sociální zabezpečení a přispévku na statni politiku zaméstnanosti.

. § 74 odst. 1 pĚsm. e)
není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena
nucená správa podle jiného právního předpisu nebo není v obdobné situaci podle právního řádu
žerné sídla dodavatele.
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3. Profesní způsobilost, jejíž splněni dodavatel prokázal

Dodavatel prokázal, že splňuje podmínku podle:

3. 1. § 77 odst. 1 - profesní způsobilost

Vypi š z obchodního rejsíriku

3.2. § 77 odst. 2 pism. a) - oprávněni k podnikáni

Název dohadu

Výpis z
živnostenského

rejstříku

Výpis z
žiťno5tenskéťo
rejslFiku

Výpis z
živnostenského
rejslřiku

Výpis z
živnostenského

rejstriku

Vypiš z
ž-vnostenského

rejstřiku

Vystavil

Městský úřad
Litoměňce

Městský u čsd
Litoměřice

Méststsý úřad
LitomŘFice

Měsiský úřad
Litoměřice

Městský úřad
Litomérice

Předmět podnikání

Projektová éinnos' ve vystťivhé

Provádění staveb. Jejich změn a
odstraňování

Viz poznámka 1 za tabulkou

Výkon zemémérických činnosti

Výroba, obchod a služby neuveďcné v
přílohách l až 3 živnostenského
zákona

Obory
činnosti

Viz poznámka 2
za tabulkou

Datum

vystaveni

02.032011

02032011

0203. 2011

02. 032011

22. 02 2012

Datum

platnosti

Pozn 1
Silniční motorová doprava - nákiadni vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti
do 3. 5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní' provozovaná vozidly o nejvétéí povolené hmotnosti do 3,5
tuny včetně
Pozn,2
Výroba textilii, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků
Zpracováni dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků
Vydavatelské činnosti, polygrafícKá výroba, knihařské a kopírovací práce
Výroba plastových a pryžových výrobků
Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
Výroba strojů a zařízení
Nakládáni s odpady (vyjma nebezpečných)
Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
Zprostředkováni obchodu a služeb
Velkoobchod a maloobchod

Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
Skladován;, balení zboží, manipuisce s nákladem a technické činnosti v dopravě
Poskytováni software, poradenství v oblasti informačních technologii, zpracováni dat. hostingové a
související činnosti a webové portály
Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
Pronájem a půjčováni věcí movitých
Poradenská a konzultační činnost, zpracováni odborných studii a posudků
Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
Testování, měření, analýzy a kontroly
Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupeni
Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeting
Fotografické služby
Provozováni cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu
Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádáni kurzů, škofenť. včetně lektorské činnosti
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Provozováni tělovýchovných a sportovních zařízeni a organizován) sportovní Činnosti
Poskytováni technických služeb
Výroba, obchod a služby jinde nezařazené
Poskytováni služeb pro zemědělství, zahradnictví. rybnikárstvi. lesnictví a myslivost

3. 3. § 77 odst 2 písm. c) - odborná způsobilost

Název dokladu

Licence ev c

L/1998/0973

Osvéd?ení o
autorizaci č. 27894

OsvédĚeni o
autorizaci č. 10692

Osvědčeni o
bezpečnosti - část A
C21120180033

Osvědčen!o
bezpečnosti - část 6
CZ1220180CÍ33

Úřední povoleni ftv
c ÚP/2000/2862

Obsah dokladu

; provozovaní drážní tiopravy - N*N . Konstrukce a dopravní
itavby LitorrtěFiró. s.r o.

ng. Dsvid Novák, autonzovaný inženýr v oboru mosty a
nženýrské konstrukce

ng David Novák - autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby

obnovené osvédceni (př&dchozi osvědčeni CZ 1120130034) Typ
;luSby. Dopravce provozuje neveřejnoii náklatfni drážní dopravu,
/yjma přepravy nebezpečných věci, na dáze celostátní a dratíáď
.egionáfnich Objem dopravy méné než 500 mil tunokilometru
.očně Velikost podniku malý - N+N - Konsírukce a dopravní
stavby Utoměříce, s r. o.

Obnovené osvědčeni (pretíchozi osvěcJčení CZ1220130034) Typ
služby: Dopravce provozuje neveřejnou nákladni clráání dopravu,
i/yjma přepravy nebezpečných vécs Využívané tratě: Celostátní
dráha a regionální dráhy Železniňni potínik: N+N - Konstrukce s
dopravní stavby Litoméhce. s. f.o

k provozováni dráhy - vlečky "Vteéhia Moniáíní základna Polepy"
- N+N .- Konstrukce a doprauni stavby Litoménce. s r u

Vystavil

3rážni
iřad,
'raha 2

:KAIT

;KAIT

3ráíni
ďad

Drážní
úřad

Drážn i
úřad.
Praha 2

Datum
vystavení

1906 19S8

)8. 11.2006

Í4. 04 1995

30072018

30. 07. 2018

06092000

Datum
platnosti

i1 072023

31, 07. 2023

4. Datum podáni žádosti o zápis do seznamu a jiné rozhodné informace

Rozhodnuti o zápisu dodavatele do seznamu nabylo právní moci dne 04. 08.2004.
PosSedni aKtualizace zápisu v seznamu byla provedena dne 06. 09. 2018

Správnost tohoto výpisu se potvrzuje

Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj

Datum: 12 10. 2018

Evidenéni číslo: CP2018009696
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Seznam kvalÍ f i kovanvch dodáváte lu

Ověřuji pod pořadovým číslem 407216_008921 , ze t. dto listina, která
vzftikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy
z elektronické podoby do pc3doby listinné, skládající se z 3 listů,
se iloslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné
spr ávy v Rlektron i cke podobě .

Lovosice l dne 12. 10. 2018 v 14:12

Podp i -5
Otu-tJ-^~nr] Raz i fcko

Herezová Zdeňka



Seznam významných zakázek

Uchazeč:

Ná/.ev:

Sídlo:

1C:
DIČ:

N+N - Konstnikce a dopravní stavby Litoměřice, s. r. o.
Nerudova 2215, 4)201 Litoměřice

44564287
CZ44564287

Označení

(název)
referenčních zakázek

Rukonstnikcu mostu úl.

KJunčáku, Dolní Jirčany (objekt
S002)

11/608 - Reku mostniho ubjťktu

Doksany

11/101 Stehelčeves, most ev.c. 101-

039

Identifikace

objednatele

Obce Psárv

Ústecký kraj

Střťdočťiiký krai

Doba

prováděni
prací

5/17-7/17

4/18-9/18

4/18-9/18

Finanční objem

zakázky(bez
DPH)

2 440 796, 53 Ke

6 027 084, 62 Ke

5 153 072.66 KČ

V Litoměřicich dne ;i -10- ?'.ii3

4 ^



N+N - Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s. r.o.
Nerudova 2215

<12 01 Lltomtnc*

Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky 17211

Název zakázky: Rekonsturkce mostu úl. K Junčáku, Dolní Jiréany
(objekt SO 02)

Místo plněni:
Středočeský kraj, Psáry - Dolni Jiréany

Objednatel:
Obec Psáry

Investor: Obec Psáry
-+

Cena za dílo bez DPH:

2 440 796, 53 Ke
-+

Doba prováděni prací:

Zahájeni:
Dokončeni:

kveten 2017

červenec 2017

Rozsah prací: Délka mostu 8,5m, sirka mostu 3m

demolice původního mostku

zajištěni inženýrských šití

založeni mostku mikroptlotami

železobetonové mostní opery, mostovka a římsy

asfaltové vrstvy vozovky

doplnění návodních zídek potoka

vyzdívka křídel mostku

terénní úpravy okolo mostku

svislé dopravní značeni

úpravy zábradlí na římskách a návodni zídce

Hodnoceni objednatele: P.''í7í:ť byly pt ovcJ Jer;y rc7tí>?" o nai)o''nf- '/ po^a^ovc^f-é k'^í!ťé a tw.T. fnech

Datum:

A ^ u)"{

Razítko, podpjs^a tel. čislp?

, iL!S_llÍiliií&ť!^^< "f .
JIC^^^64^/^ j ^
! Lsieni f5 [/ / / ( '! . .
! '.'l! 'dl"
v bO-, >.;>/;,. 7\ -.. -' S/^f. it. ^faf

fBtC PSARY
pRAK. i. iy. ^'-' *li^RS

f.^^s-'
7



N+N - Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s. r. o.
Nerudova 2215

412 01 Litomérice

Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky 17731

Název zakázky;
11/608 - Řeko mostního objektu Doksany

Místo plnění:

Objednatel:

Ústecký kraj. okres Litoméřice, obec Doksany

Ústecký kraj

Investor:

Cena 23 dílo bez DPH:

Ústecký kraj

6 027 084, 62 Ke

Doba prováděni prací:

Zahájeni:
Dokončeni:

Rozsah prací:

duben 2018

záři 2018

Délka mostu 18,45 m Sirka mostu 8,65 m

- bourací práce
- zavrtáni mikropilotů

- bednéní a betonáž polorámu

- nataveni nových izolaci

- pokládka živičných vrstev

- kamenné zádlažby - koryto a svahy

Hodnoceni objednatele: P'órť by:y r'0'. r-df-ny !rr-~l'~'f i-; f^o"-'é v pc7adc:'c'!^ i". -u:itc a tc'n^'~"ir^

batum:"1'l":05'-"2ffffl'
Kontaktní osoba: Ivana Ziková

tel: 475 657 344

Razítko a podpis'

KRAJSKY ÚŘAD
US-FSpKtNK? KRAJF

i cdhť



N+N - Konstrukce a dopravní stavby Lltoméřice, s. r.o.
Nfudovt 2215

412 ai UtomtHcB

Osvědčeni o řádném plněni veřejné zakázky 18061

Název zakázky:

Místo plněni:

Objednatel:

Investor:

Cena za dito bez DPH:

Doba prováděni prací:

Zahájeni:
Dokončeni:

Rozsah prací:

Hodnoceni objednatele:

11/101 Stehelčeves, mostev. 6. 101-039

Středočeský kraj. okres Kladno, obec Steheléeves

Středočeský kraj

Středočeský kraj

5 153 072, 66 Ke

duben 2018

.

s.rRen. 2.01-8.

Délka mostu 18,8 m Sirka mostu 10, 12 m

- sneseni mostního svršku

- odbouráni ŽB úložných prahů, ŽB říms. ŽB nosné konstrukce
- přeložka vodovodu

- dlážděni koryta

- nové ŽB úložné prahy, nové Ž8 římsy, nová ŽB nosná konstrukce
- nové závěrné zídky

- nové zábradlí, dlažby a izolace, nová vozovka

Práce byly provedeny rac. iné a odborné :' ̂ :. z':^o\'o'^é kv^iitě 1-7 {prmťnech

Datum:

Kontaktní osoba: Ing. Bureš
tel: 739 005 566

Razítko a podpis-

&c ÍDbMEk b^tLA^i
?"EtirE: L ./(. u1; n;,

^'?!is<ři opravu a údržba silnic

?liedocc-, kého klaje, <%>
;lr':.^'':/! :'v.-) . 'riFiriZFsce



SMLOUVA O DÍLO

uzavřena dle f 2586 a naši. zákona č. 89:2012 Sb.. ohnmského fclúle " ohfunsk)' zákuilik ")
mezí:

ČI. l. Smluvní strany

Objednatel:

zastoupeny:

se sídlem:

IČ:
DIČ:

Obec Psán'

Milanem Váchou, starostou obce

Pražská 13 7. 252 44 Psán-

00241580
CZ00241580

Osoba oprávnéná k jednáni
ve vScech technických: Milan Vácha. 602 754 837

dále jen "objedná lei"

Zhotovitel:. N+N - Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s. r. o.

osoba oprávněná k jednáni za spol: Ing. David No\ák. Ing. Tomáš Novák. Josef Vaňousek.
jednatelé (jednají samostatné)

se sídlem;

IČ:
DIČ:

Nerudova 2215. 41201 Litoměřice

44564287
CZ44564287

osoba oprávněná k jednáni
ve věcech technických: Ladislav Vébr. ředitel divize mostních sla\'eb. 724 338 434

dále jen ., zholovitel ''

ČI. 11. Předmět a ucel smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebczpeři pro objednatele dílo spočivajici
v provedeni práci a dodávce materiálů á\e projektil spol. Firast s. r. o.. Slrúncická 11184. 29.
Pniha 10: "Rekonstrukce mostu úl. Za Můstkem (SO 1)1) Psáry" (dále jen Dílo), stavební
povoleni vydané dne 26. 6.2018 MéU Ccmošice 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 či. III. této smlouvy.

.jp



2. Veškeré podklady, která objednatel předal zhotovileli k provedeni díla. jsou majetkem
objednatele. Zhotovitel předá tyto podklady objednateli zpět bez zbytečného odkladu.
nejpozději do tři dnů. po ukončeni léto smlouvy.

3. Zhotovitel se zavazuje za podmínek uvedených v této smlouvé řádné a včas provedené dílo
bez vad a nedodělků předat objednateli v terminu uvedeném \ el. V. této smlouvy.

4. Při zpracováváni dita je zhotovitel povinen dodržoval právní předpisy. ČSN techiiické
normy, ujednáni této smlouvy a řídit se předanými výcliozimi podklady objednatele a jeho
pokyny. Zhotovitel je však povinen objednatele upozornit na nevhodnosl jeho požadavků a
pokynů nebo vady objednatelem předaných podkladů, jinak odpovídá za škodu tim
způsobenou.

ČI. III. Cena díla

l. CenadílaCini 2871 322. 38 Kč + DPH 21% tj. 602 977. 70 líc. cena celkem 3 474 300. 08
Ke.
nabídka 7.hotovitele, včetně výkazu výmérje přílohou i. l této smlouvy.

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

ČI. IV. Platební podmínky

l. Podkladem pro zaplaceni ceny za dito je faktura za provedené práce vystavená
zhotovitelem a to vždy za kalendami mésic a dále po předáni dokončené stavby objednateli.

2. Faktury jsou splatné ve lhůtě 21 dni ode dne jejich doručeni objednateli.
3. Faktury musí mit veškeré náležitosti daňového dokladu dle zákona é. 235/2004 Sb.. o dani

z přidané hodnoty, ve zněni pozdějsich předpisů, zejména označeni zhotovitele a
objednatele, sídlo. IČ. DIČ. čisto faktur)', datum vystaveni ťakturv. den splatnosli. označeni
peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit. účel platby - úhrada díla. fakturovaná
/éástka, razitko a podpis oprávněné osoby. Přilohou bude kopie protokolu provedených
práci a po dokončeni protokol potvrzujici pfevzeti díla s podpisem objednatele.

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

5. Povinnost zaplatit je splnéna dnem odepsáni částky z úctu objednatele.

ČI. V. Doba a místo plněni

Zhotovitel se zavazuje zahájit dílo l . 3. 2019 (dle klimatických podmínek) a sta\ bu dokončit
do l O týdnů.

Místo plněni: můstek v úl. 7.a Můstkem. Psáry

sí



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

ČI. VI. Záruka

l. Dito má vady. jestliže jeho provedeni neodpo\idá předmětu plněni detinovanemu 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 podklad; předanými zhotoviteli objednatelem
a právními předpisy.

3. Záruční lhůta díla poéiná běžet převzetím dita objednatelem a její délka čini 3 roky.
4. Objednatel je povinen vady dila písemné reklamovat u zhotovitele. a to bez zbUečného

odkladu po té, co se o nich dozvédél.
5. Právo naodstranéní vady předmětu dila objednatel u zhotovitele uplatni písemnou formou.

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

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

4.

5.

ČI. Vil. Sankce

Pro případ prodleni zhotovitele:
a) s předáním díla se sjednává smluvní pokuta ve výši 0. 05% z ceny díla včetně UP11
nejméně vSak 1. 000, - Ki za každý započatý den prodleni.
b) s odstraněním záruční vady dle odst. 5 či. Ví. se sjednává smluvní pokuta ve \ýši 2.000.-
Kí za každý zapoiatý den a neodstraněnou vadu.
Pro případ prodleni objednatele s úhradou faktury se sjednávaji smluvní úroky z prodleni
ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodleni.
Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu na účet objednatele \'e lhůtě uvedené \'e
v>'účtováni smluvní pokuty.
Uhrazením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody, kterou je možno vymáhat
samostatné vedle smluvní pokuty.

Uhrazením smluvní pokuty ne-siniká povinnosl odstranit závadný stav.

ČI. Vlil. Ukončeni smluvního vztahu

Smluvní strany mohou smlouvu jednostranné ukončit odstoupením z.e zákonných důvodů.
Odstoupeni musí být písemné, jinak je neplatné.
Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že zhotovitel podstatné nebo
nepodstatné poruší ustanoveni této smlouvy.
Za podstatné porušeni povinnosti /hotovitele dle tělo smlouvy se povazuji zejména

případy, kdy

a) zhotovitel je v prodleni s řádným předáním díla déle než l O dnů.

-\
A:



b) zhotovitel neoprávněné nebo bezdůvodně přeruší či ukonči provádění díla před jeho
řádným dokonienim a předáním objednateli.

c) zhotovitel při prováděni dita postupuje \ rozporu s pokyny objednatele.
Zjisli-li objednatel nepodstatné porušeni smlouiy. je povinen tuto skutečnost pisemné
sdělit zhotoviteli a poskytnout mu k jeho odstraněni přimčřenou lhůtu. Nebude-li ve lhůtě
porušeni smlouvy odstranéno. je objednatel oprávnén od smlouvy odstoupit.
Odstoupeni musí být učiněno v písemné formě a je účinné od okamžiku doručeni druhé
smluvní sírane.

ČI. IX. Závřreíná ustanoveni

Tato smlouva může byt měněna Či doplňována pouze po vzájemné dohodě smluvních stran
formou dodatků podepsaných smluvními stranami. Veškeré dodatky k této smlouvě musí
mit písemnou formu, jinak jsou neplatné.
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platnosti originálu. z nichž každá
smluvní strana obdrží jedno. Nedílnou součásti této smlouvy je příloha c. l - cenová
nabídka zhotovitele véelné výka/. u výměr.

Smluvní strany této smlouvy prohlašuji, že si ji před podpisem přeCetl) a že souhlasí sjejim
obsahem. Na důkaz toho připojuji své podpisy.

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

V Psárcch dne

Za objednatele

V Litoměřicích dne ? u -10

Za zholo\ itele

Milan Vácha

starosta

e. 3 A IMi

\.



RAspe
Firma: FIRAST s. r.o.

Soupis objektů s DPH

Stavba: 35890 - Most Za můstkem
Varianta: IV -

Odbytová cena:
OC+DPH:

2 871 322, 38
3 474 300, 08

SO 001
SO 201
SO 901

Bsga
Všeobecné položky
Most

Přeložky síti

issre^^^^i^w-i^^^n Erl<^-^-

457 934. 40
2376217. 98

37 170.00

rrj*-<_ . a^.,-

96 166.221
499 005, 781

7805. 701

(dtfadd!!
554100. 621

2 875 223-76;

44 975. 701



R A spě
SUvba:
Rwpoéefc

Finna: FIRAST a. r. o.

Příloha k formuláři pro oceněni nabhlky
15880 Mott

SO 001 Vt<obecn<
SO 001 457 934. 40

í!y''Mfolifl*'l>BkJ iSRt
'r ?' ''r i i

0,00

15. 00
21, 00

o

02720Í

02730|

-3F'OW4j[

4| 02910]

-5}- Q291T]

1J 029401

2| 0294121

3|02943)

C: ~K 029441

.r-s .'>
WN>b<né honrtnikc* . orte*
'POMOC PRÁČE ZAJÍST NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAW_
|Uhmná částka musi obsahovat veškeré náklady na dočasné úpfavy a regulaci
|dopravy(>peši)na staveništi a nezbytné značeni a opatřeni vyptývajici z
!požadavkú BQ2P na staveméti ve, provizorních lávek a nájezdu, apod
ITrssy pro péď v souladu s vyM. o. 398/2009 Sb. o
'obecných technických poíadavcich zabezpeét^idch bezbariérové užíváni staveb
Po dobu realizace stavby zajiátén přistup k objeMúm pro pózami techniku, pohde.
záchranné služby. Pevná cena.

zahrnuje olycdnatelempovotené náklady na po<adovar>a zafízeni^Ehotoviteie,
POMOC PRÁČE ZAJÍST NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH slTI
ZajiSténi inženýrských šiti běhám realizace stavby dle poiadavku správců Nutné
vytyčeni všech podzemních šiti s protokolámim zápisem pfistuáných správců Přesnou
polohu podzemnich vedeni ověřit ruéné kopanými sondami Podzemní plynovod,
sdělovací itabely, etektrické vedeni včetné vrchniho vedeni, vodovod. VO, v trase
priéné prectiody Přechody nutno ochránit Zajiíténi slavby proti ikocfé na okolních
póze m c rch a otqektech
Kontrola geometrické potahy stavby
Pevná cena

zahrnuje objednatelem povofené náklady na požadovaná zafizeni zhotovitete-tíaková
kanaluace, vodo vod, telefon, nn kabel, nadíemrti vefej né oisvétíeni

PRŮZKUMNÉ PRÁCE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA POVRCHU
Slwctováni kvality vody po dobu stavby a zncéiátěni prostředí

zahrnuje veškeré oáktady spojené s objednatelem poíadovanymi pracemiimuie v<
OSTATNÍ POŽADAVKY -
Zafnéreni skuteéného provMeni díla líc kolaudaci stavby
3x tištěné pare + 1x CD

Pevná cena

zahrnuje ve$k<fé néklady spoftíné s pbjednatetefn poiadovanymi pracenii
OSTATNÍ POŽADAVKY - GEOOETICKÉZAMĚŘEN)
Kontfolni měřeni a vytyčováni v průběhu staybv

zahrnuje yeSker* náklady apojerté s objiednatetem požtKtovanými pracemi
OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNI OOKLIMENTACE
havarijní a poivodftový plán -(tiskem 2x +1x CDI

Pevná cena

.ahrnuje veákeré náklady spoiené s obrednatetem pozaetovanými pfacemi
OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU
MOSTNÍ LIST (5x tiskem * 1x CD)
Pevná cena

ahrnyieyeSkeré_rróklatíyspo|eriés_o^ednatetempoižadovari|fmi pracemi
OSTATNÍ POŽADAVKY-VYPRACÓVANIŘOS
Íealizs&ni dokumentace stavby (tiskem 4x + 1x CD) Obsah dto smémice pro
lokumenlao staveb PK a mostních konstrukci, i souladu s PDPS. Řeší podrobnosti
ire kvalitní a bezpečné zhotoveni stavby Vypfacujc airtonzovaná osoba Odsouhlasí
správce stavby Zadavatel poskytne profektovou áoktimentaci ve stupni DSP+PDPS v
>teyreném formátu 'dwg Pevná cena.

atirnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

OSTAT POŽADAVKY. bOKUiyENTACESKUTĚi?-PŘOVĚ^NTvĎfGIT FORMĚ^

W7fUM
-KPCF 1.000 l 59 472, 00 | 59 472. 00 12489. 12 2

KPL | rOOO | 22 302, 00 j 22 302, 00^ _j 4683.42 2

KČ | 1,000 | 5947, 20 5 947, 20

SOUBORJ 1.000 ! 29736, 00 | 29736. 00 ^

1248. 912 2

$244. 56 2

MM j 1,000 | 22 302. 00 I 22302, 00 |

KČ l 1.000 | 5 947.20 | -T947,20'

SOUBOR l 1,000 | 7434,00 | 7434,00

~K?, l 1, 000 i 170 982 OOl 170 982. 00

1248.912 2

1561. 14 2

35906 22 2

1<?| t, 000 | 36656, 80 ) 38 656, 80_ 8117. 92S 2 /



5J 02845T

6j 029522)

7[ 029531

6] 02960[

91 029901

Dokumentace skutoáného pTovedeni stavby Vyhreay a souvisejici pisemnosti
zhotovené stavby potřebné pro evidenci mostu Výkreay odchyfek a
změn stavby oproti DSP, PDPS Ovtíené podptsem odpovédného zástupce
zhotovitele a správce stavby. tiskám ve 4 vytwtovwítíh a 1 xna CD Zadavatel
poskytne prpjtíttovou dokumentact VB stupni DSP+PDPS v otevřenéfn fomiátu . dwg

zahrnuje veikwé náklady apoiené S objcctnatclem požadovanými pracefnT
OSTAT POŽADAVKY-GEOMETRICKÝ PLÁN
Geometfický oddétavad plán pro majetkcvé vypořádáni vlastnických vztahu,
potvrzený katastrálním úřadenn
12 x Uskem

Pevná cena

potoíka zahrnujR
přípravu podkladů, podáni žádosti na katastfálni úřad
polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu
vypočetni a graftcAé kancalárská prsrce
úřední ovéfení výstedného elaborálu

scnuáteftí návrhu vkladu do katastru nemovitosti pňsluiným katastrábiim ufactem
OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY

htavnt prohlidka provjzona před uvedenim cto pfovozu, periodické prohlidky

zahrnuje veškeré náklady spicne a objcdnatetem pdžadovanými pracemi
OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA

Wložka zahmuie
úkony Ote ČSN 73 6221
provedeni hlavní mostní piohlídky oprávnéncwj fyzickou nebo pravnickou osobou
vyhotovení záznamu fprotokpluj, který jednoznačné definuje stav mostu
róTATN) POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR

;8hmuje veškeré náklady spojené s objednatetem požadovaným dozorem
STATNI POŽADAVKY - tNFORMAČŇÍ TABULE

Idklady na zřízeni [rrfofmaénich tabuli s údaji o stavfaé s textem dte vzoru
bjednatefe Po ukončeni stavby odstranéni Pevná cena

"otožka zahrnufe
dodáni a osazeni informaértjch tabuli v předepsaném pfovedenl a mnoísivi s
'bsahem předepsaným zadavatctem
veškeré nosné a upevňovací konstrukce

základové konstrukce véetné nutných zemních prací
demontáž a odvoz po skončeni platnosti
í:>ril>adné nutné ooravv DoSkozenych Čáti během riatnostt

KČ l 1,000 f 38 656.80 l 38 BSG.SOZ J 8117.928 2

KUS [ 1, 000 | 5947, 20 [ 5947. 20

KUS--T 1,000 l 14 868. 00 j 14868, 00 |

1248.912 2

3122, 28 2

K? I 1, 000 l 14868. 00 l 14868. 00'

KČr 2. 000- I 10407, 60 l 20815".

3122. 28 2

4371. 192 2



<s'Aspe
Stavba:
Rozpoirt:

PO/ ci&lo $ Kód položky ,

Firma: FIRAST a. r.o.

Příloha k formuláfl pro ocenění nabídky
llMONoil

SO 201 Mart
SO 201 2 376 217. 98

JlL""T^ ^ajtevDotoíhy
^3?Í1!FP 'wsSHu.

_Weobwné konstrukce a orte* 1>7MS. <2

l:

l ^1

'l

0^4\OÍ\

014131|

^OPLATKY ZA SKróDKU VČETNĚ DOPRAVY

Í8. 325^28, 955=67, 280 [AI
.ahmuje veškeré poplatky provoizovatelí shláttky souvisejjcí s utoienim odpadu na

ikfódce.

'OPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)

.Mčné podkladní vrstvy 25, 54=25. 540 [A]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky souvisejtcf s utoíenfm odpadu na
. kladce

1 Z>nntprtc<

1133261

i[

5:

6j

1133361

113721

11511

7| 11527

-8L

-9L

121101)

123731

)DSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAIWENIVA NESTMEL. ODVOZ DO
2KM

ittxfiapře<Sazamostem0. 2'3, 0'3, 4+o, 2'3, 8'3. 2=4, 472!A}
'otázka Jiahrnuje veškerou maniputaci s vybouranou suti a s vybouraným) hmotami
>DSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 12KM

*>c/>y homunikace
>. 15'30'3. 4*0. 15'3. 8'3. 2=3. 354{AJ
'otožka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vyboufanymi hmotami
RÉZOVÁNl ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH

>osr

,
5'4-s22, OOOOIBl
otoíka zahrnuje veškerou manipulaci s yyboyranpu sutí a s vybouranými hmotami
ťRPÁ. NTvÓDYJDÓ 500 ÚMIN

redpokiatí ehocfin 25dni e'25=200, oooo {A]

oloíka čerpáni vody na ppvrchu zahmuiej potrybi^pohotovosl záloíni Íéipaci
ŘEV VOD NA POVRCHU FOTR ON DO IOOOMMŇ^EBÓ ŽLAB R O 00 3.6M
Bt trubka DN 1000
etapy prováděni 13-^^'f 3. 0000 !A}
otoíka převedení vody na povrchu zahrnuje zfízenl, udržování a odstranéni
EJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM t>0 1KM

Okoilmostt} 3*2. 5+3, 0*2, 3+3. 5'2. 5+2*4. 5=3Z 75 fA/

složka íahrnuje sejmutí omice bez ohledu na tloušťku vrstvy a )eji vodorovnou
opravu

szahmufe utozeni na tnalou skládku

OKOP PRO SPOD STAVBU SILNÍC A ŽELEZNIC TŘ l

octia pfed a za mostem 3. 0'3. 4'0. 25-^026'3. 8'3. 2=5. 59fAJ

M3

M3

67, 280

84. 300

1 226. 60

1 367. 90

82 525, 65

115313, 97

203 214. B2

M3 4.472 520. 40 2 327, 23

M3

M3

iooT

M

y2

W

3, 354

22. 000

72, 000

13, 000

32, 150

5, 590

520, 40

1 486. 80

59. 50

4 163, 00

312. 20

565, 00

1 745,^ J

32 7Q9,60_ _ _J

4 284, 00

54119.00 I

10037. 23 J

3 158, 35 )

0, 00

15, 00
21, 00

3

3

2

2

2

17330. 3865 2

24215. 9337 2

488.7183 2

366. 5382 2

6869. 016 2

899, fid 2

11364.99 2

2107. 8183 2

6632535 2



12473)

131731

l položka zaftmuje-
j- vodorovné a svislá doprava, pfemisténi, pfeloženi, manipulace s výkopkeim
l- kompletni provedeni vykopávky nezapaíené i zapažené

o&etřeni výkopiSté po četou dobu práce v ném ve klimatickýctt opatfeni
[- ztjžwií vykt^ávek v blízkosti podzemního vedeni, konstmkci a objektů ví jejich
l dočasného zajfSténi
l- ztiíeni pod vodou, v okoli výbuinin. ve stísněných prostorech a potí
l- připlatek za lepivost
l- leženi po vrstvách, pásech a po finýcti nutných Sástech (figurádi)
l- íerpáni vody v6 éerpacich jímek, potrubi a pohotovostnf &erpaci soupravy (viz
|ustanoveni k pd. 1151, 2)
j- potřebné sníženi hladiny podzemní vody
[- leženi a roižpopvánl jednotlivých balvanu
l- vytahování a nošení výkopku
l-svahováni a ptesvah, svahů do konečného h/aru, výměna nomin v podfoíf a v ptán
[znehodnocené kltmatickými vlivy

ruínl vykopávky. odstranéni kořenu a napadávék
paženi, vzeptení a rru'eptenf v6 pfepažovánf (vyjma ít&tových sten)
úpravu, ochranu a oéiSténi dna, základové spáry, sten a svahu
zhutnění podtoži, připadne i svahů v6. svahov&ii
zFizeni slupnu v podtoži a tavič na stfazitíi. nenf-U pro tyto práce zřízena samostatfii

potožka

udfžovánf výkopiélé a jeho ochrana proft vodě
odvedeni nebo obvedeoi vody v okolí výkopiíté a ve výkopiiti
tňdéni výkopku

veškeré pomocné konstrukce umoíftufici provedeni vykopávky (pfijezdy. sjezcly.
lájezdy, teSenl. podpér konstr. pfemosténf. zpevnéné plochy, zakryti a pod)
nezahrnuje uloieni zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku,

vykazuji sey položce é.OU1"
YKOPÁVKY PRO KORÝŤÁVÓDQTEČÍ TŘ

16'2.0'Q. 7=22 4000/A7

vodorovná a svntá doprava, pFemlsléni. přeloženi, manipulace s výkopkem
kompfetni provedeni \fykopávky nezapazené! zapaíené
ošetřeni výkopiété po celou dobu práce v ném ví klimaíických opatfeni
ztíženi vykopávek v blízkosti podzemntho vedeni, konstrukcí a obfekhi ve jejich

ioéasného zají Sté ni

ztíženi pod vodou, v okoli výbušnin, ve stisnénýdi prostttrech a pod
příplatek za lepivost
ležení po vrstvách, pásech a po jiných nutných íástech (figurách)
íefpání vody vč čerpacich )imek. potrubí a porwtovostni čerpací soupravy (uiz

rótanovéni k pól 1151, 2)
potfebné sníženi hladiny podzenini vody
těženi a rozpojováni (ednotljvých bahfanu
vytahováni a no&eni výkopku
svatiováni a přesvah svahu do končeného tvaru, výména hornin v podtoži a v pláni

'nehodnocené ftlimatrckými vlivy
ruční vykopávky, octsiranéni kořenu a naoadávek
paženi, vzepfenf a rozepřeni vfi ptepažování (vyjma Stétových sten)
úpravu, ochranu a oéoSténi dna, základové spáry, sten a svahů
zhutnéni podtoil, připadne f svahu ví svahováni
ifizerít stupňů v podloái a lavic na svazích, neni-li pro tylo práce zfizena samostatná

.oložka

udržováni výkopiáté a jeho ochrana proti vodě

LOUBENÍJAM2APA2tNEPAŽTŘ l

1(0p za oporou 2'6'1, 7'2. ZW.9'í. 1'$"2=52,68 {A]

M3 I 22, 400 | 773, 10 | 17317. 44 ~~1 3636.6624 2

U3 52.68D 773. 10 40 726, 91 8552 6&11 2

.
/,

-<1
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vodorovná a svislá doprava, ptemísténi. přeloženi. maniDulace s vykopkem
l- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
l- oéetteni výkopišlé po celou dobu práce v něm ve. klimatických opatfenl
l- ztíženi vykopávek v blízkosti podzemního vedeni, konstrukci a objektů ve jejtch
fdoéasného zajištění
l- ztiáeni pod vottou. v okolí výbuSnjn, ve alisnénych prostoróch a pod
l- pfiplatek za lepivost
l- téiení po vrstvách, pásech a po jinýcti nutných íástech (figurách)
f- čerpáni vody vi. čerpacích jímek, potrubi a pohotovostní Serpaci soupravy (viz
lustanoveni k pól. 1151,2)
l- potřebné sníženi hladiny poctzefnni vody
l- leženi a rozpojováni jednotlivýcti balvanů
!- vytahováni a noSení výkopku
- svahováni a pfesvah svahu cto koneóného tvaru, výména hornin v podtoíf a v pláni
znehodnocené klimatickými vlivy
- ruéni vykopávky, odstranérii kořenů a napadávek
- paženi, vzepřeni a rozepřeni ve pfepažovánf (vyjma Stétových sten)
- úpravu, ochranu a oéišténí Ona. základové spáfy. sten a svahů
- odvedeni nebo obvedeni vody v okolí výkopiité a ve výkopiStí

ULOŽENÍ SYPÁNINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 100% PS

utoíenl sypaniny do násypu se zhutněntm do i 00% PS Zásyp v hofylě toku pfefí
opérpu + za operou 0, 9"l. ?*6*2+ 2. 5f2. 2'2*4=33. 87 (A)

kamptetni prováděni zemni konstrukce ve výbénj vřioctnéiio matenélu
úprava ukládaného materiálu vlhčenim, tfídénim. promichAnim nebo

/ysoušením, přip. jiné úpravy za uéetem zlepšeni jeho mech vlastnosti
hutnéni i různé mify hutnéni
o&etfeni ůložiité po celou dobu práce v ném vč. klimatických opatfenf
ztíženi v okolí vedeni, konstrukci a objektu a jejtcti ctoéasné zajiíténi
zlíbeni provedeni ve. hutnéní ve ztiíených podmínkách a stisnéných prostorecti
ztížené uktádánj sypanmy pod vodu
ukládání po vrshfách a po jiných nutných iástech (figurách) vč. dosypávek
spoušténí a nořeni materiálu
výměna Částí zemni konstrukce znehodnocené kli matickými ví tu v
ruční hutném a vyplň jam a pfohtubni v podloží
úprava. očiSténi. ochrana a zhulnéni podlažt
svati&váni, hutněni a uzaviróni povrchů svahů
zřízeni lavic na suazich

udržování útoíiSté a >eho ochrana proti vodé
odvedeni nebo obvedeni vody v okolí úfoziSté a v úložišti
veškeré pomocné konstrukce umožftujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy,

ijczdy. nájezdy, feSeni, podpérné konstrukce. p/emosténf. zpevněné ploctiy, zakryli
-.ud+
EMNJ MRÁZKY ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH

wuiije se vhodný maienal z výkopu
*?*J_-?+3_*T't=7, 20100 W

M3 | 11,870 | 418,30 f 4841.48 | 1037. 7108 2

M3 l 7, 200_[ 1784, 20 | 12846, 24 | 26977104 2
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l položka zahrnuje:
kompletní provedeni zemní konstrukce ve. vyberu vhodného materiálu

l- úprava ukládaného materiálu vlhéenim. Iřfděnlm, promlcrónlm net>o
|vysouienim. pfjp jiné úpravy za účelem zlepšeni jeho mech vtastnosti
[- hutnéni i různé míry hutněni

ošetřeni útožiété po četou dobu práce v ném ve klimatických opatřeni
ztížení v okoti vedeni, konstrukci a otijehtú a fejicti do&asné zajiSténí

[- ztíženi provádénf ví hutnéni ve ztížených podmínkách a slisnéných prostorech
j- ztížené ukládáni sypanmy pod vodu
l- ukládáni po vrstvách a po jiných nutnýcťi éástech (figurách) v6 dosypávek
[- spouítěni a nošení matefiólu

výměna Části zemni konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
[- ruénf tiutnéní a výplft jam a prohlubní v podtoíl

úprava, oíiiténl, ochrana a zhutněni podtoíi
l- svahováni, hutnéoi a uzavíráni povrchů svahů
l- zřízeni tavič na svazicti
l- udržování útoíiSté ajeho ochrana proti vodé
!- odvedeni nebo obvcdení vody v okol! ůfcíiStó a v úto&Sti

- veškeré pomocné konstrukce umožňujici provedení zemni konstrukce (pfljezdy.
aiezdv, néiezthf. ttjeni Dodp^mé konslrukce. přemosténi zoevnéné pteichv. zakryti

_KRAJNICE-A OOSYPÍVKY SE ZHUTNĚNÍM M3 j 3, 375 f 62<50 | 2 107,69 | 442, 6149 2

(2*2, 2+3.2+3, T+3, 0}f0, 5*0. 5=5,á7'5 {A]

l položka zahrnuje

kompietní provedeni zemní konstruhce v& výběru vhodného materiálu
l-úprava ukládaného materiélu vlhfienim. tfídénim. promícháním nebo
jvysoušenim, pflp Jiné úpravy za úéelem žlepáeni jeho mech vlastnosti

hutněni i různé míry hutněni
j- ošetření úloíiStě po celou dobu práce v ném ve klimatických opatteni

ztiíeni v okolí vedeni, konstrukci a obfektů a j^ich dočasné zajrSténi
ztížení prováděni vč hutnéni ve ztizenýcň podmjnkách a stísněných prostorech

- ztížené ukfádání sypaniny pod vodu
[- ukládání po vrstvách a po jiných nutnýcft tóstecti (tigurácTi) uč dosypáv&k

spouét&ní a noSení matenátu

]- výména částí zemni konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
l- ru&ii hutnéni

l! 18110)

161

r

18|

18221

182421

18247

svahováni, hutnéni a uzaviránf povrtíiú svahu
udržováni ůložišté a jeho ochrana proti vede
odvedeni nebo obvecteni vody v okdi úložiSté a v útožišti

veškeré pomocné konstrukce unnožrtuiici provedeni zemni konstrukce (příjezdy
lezdy, náfezdy. leSenf, podpémé konstruhce. pfemosténi. zpevněné plochy, zakryt
pod.)

PRAVÁ PLANÉ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR f

.

fed a za mostem 3'3. 4+3, B'3. 2=22. 3e [Af

složka zahrnuje úpravu pláně víetné vyrovi-táni výškových íoídilů Míru zhutnéfii
.ču)e projekl

OZPROSTŘENÍ DRNÍCE VE SVAHU V TL DO 0. 10M

?te/n mosiii 32. 75=32. 15 {A]

itožka zahmufe:

itné pfemisténi arnice z doéasnych skládek vzdálených do 50m
zprpstfeni ornicey pfedepsané ttouSfceve svahu pfss 1;S
\LOZENI TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNtC)

1. 15=32. 15fA)

ihmuje dodáni p/edepsané travní smési. tiydroosev na om>d, zaléváni, pmnl
koseni, to vše bez ohledu na skton terénu

ÍETŘOVÁNl TRÁVNÍKU

U2 22. 36C 178, 40 3 989.02

i^2

12

12

32, 150

32. 150

32. 150

133.80

178, 40

89, 20

4301.67

5 735. 56

2867,78 j

837. 6&42 2

903. 3507 2

1204, 4675 2

602, 2338 2

[32. 15=32, 15 W
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201 21331J

1ÍC 21341|

Zahmjje pokoseni se shrabáním, nafozwi shrabků na dopravní prostředek, s
odvozem a se eloienim. to váe bez ohledu na sklon terénu

a 21361|

a 2243251

Ztktod>
TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT ON 00 100MM

zaopérou 7, 5+7, 8=15. 3000 fA}
[KOl02Ka platí pro kompletní konstnjkce Iratiuodů a zahrnuje zejména
l- výkop rř'hy pfedepsaného tvaru v dané tfidé téíitetfiosti. výplň. zásyp trativodu
|včetné dopravy, utoíení p/ebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu
l pro výplň a zásyp
- z/izeni spoiavaci vrstvy
- zřízeni podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu
- dodávka a uložení tratívodu předepsaného materiálu a profilu
- obsyp trabvodu předepsaným matenálem. pffpacfné vtoženi separaéni nebo
drenážní vtoíky

ukončení trativodu zaůsténim do potrubí nebo vodoteée, pfipatíné vybuťfováni
Ukanfiltiťi^0 '"ib^khi íkapliékvl dle Vf,(i^pf^a cihickhi fkflnli;

!ŇT VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO)

pfectmdové tvfiny za operou 2, 2t1, 7'*4, 5*2=33, 66 W

'otázka zahrnuje.
dodávku pfedepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, vfietné mjmostaveniitn) a
nitrostaveniSlní dopravy
provedeni drenážní vrstvy předepsaných rozmérů a ofedepsaného tvaiu

DRENÁŽNÍ VRSTVY 2 PLASTSETONU (PLASTMALTY)

eodéi římsy 6. T*0, 6'O. C>8*2=0, 5856 [AJ

'oložka zahrnuje
dodávku pfedspsaného materiálu pf0 drenážní wstvu. včetné mimostaveniSlni a

'nit rosta veniStnf dopravy
provedení drenážní vrstvy předepsaných rozméru a předepsaného tvaru

RENÁŽNÍ VRSTVY Z GĚOTEXTILIE

y 3*2=43, 2000 {A]

'oloíka zahrnuje
dodávku p/edepsané geotextilie (včetně nutných p/esahu) pro drenáíni vrstvu.
éetné mimostaveni&tni a vnrtrostaveniStni dopravy
provedeni drenážní vrstvy pfedepsanýcti rozméru a pfeďepsanéha {varu

ILOTY 2E ŽELEZOBĚTONUC30/37

S*3, M*0. 225*0,225*6=5.53f9//y_

M9271.U
15, 300 | 713. 70 10919, 61 2293. 1181 2

M3 [ 33, 660 | 334S. 30 | 112602. 80 | 23646, 588 2

M3 l 0, 586 1193284, 00| 113264,42j 23785 5282 2

M2 f 43. 200 l 148. 70 [ 6423, 84 j 134S.0064 2

M3 j _ 5^32 l '3345, 30-t 18 &06, 20 3886. 302 2

l*

J/



[-dodáni teralviho beunu (belonové smésl) požado>an* Kalily, itíio uloženi
jda požadovaného tvaru při iakékoiiv nusioté výztuže, konzistenu terstvého betonu a
jzpůsobu hutněni, oíet/eni a ochranu betonu

zhotoveni nepropusmého. mrazuvzdomého betonu a betonu ptuadované
[frvartlivosti a vlastnosti

l- užiti potřebných přísad a techrmtogji výrobv betonu
(- zřízeni pnacovnfch a dilataénfch spár, vtetné potřebných úprav, výplné. vložek.
jopfacovánj. oéifitént a oSetfení

ll?e^énl_^cžadoyan'<cr1.k°n^r (<ztrace"*>súpravou dle požadované kvality
|povrchu betonu, vietné odbedftovacfcTi a odskružovacfch prostfedků
[- BOdpémé konalr (akružel a lai.ni vi<ch duhu pra Bednénl. uloienl iershlého
[betonu, výztuie a dopBkouýdi konslr.. .č požadovaných otvorů, ochrann>cli-a
j bezpečnostních opatřeni a základů těchto konsfruka a teáeni
j- vytvořeni kotavnícti éel. kapes. néljtku. a sedel
l-žňKni . Šech poía<lo>an(cn ohoni. tepeš. . ýklanku, prailufKi. dutin. drá2<k a
|pod.. v?. ztiíeni práce a úprav kotem nich

úpravy pro osazeni výztuže, doplňkových konstrukci a vybaveni
j- úpravy povfchu pro položeni poíadované izolace, povlaku a nátéfů. tíii
l vyspraveni

l. upevněni kotevních pivku a doptňkových konslrukcí
j- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednénř
(- výplft, tésnéni a bneteni spár a spojů
l"opa povrchů beto"u . zolací proti ZBmni vlhkosti v částech, kde přijdou do
(styku se zeminou nebo kamenivem
l- připadne zřízeni spofovacf vretvy u základu
[- úpravy pro osazeni zařízeni ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
]- objem betonu pro pfebetonováni a nadbetonováni který se r>epňCitá'ke
|stanovenéfnu objemu výplně piloty

tó^?áS'ř'Z"Sc'S'imO'SÍ5. 'B"5S h" """""'" "'" .'""""""''""'" lf1""'""f<

L2=1, 2000fA)

l. ^veSkerý materiál, výrobky a polotovary. véetné mimostaveniitní a vnitro sta veništn i
[dopravy

l- dodáni betonářské výzhjíe v požadované kvalrté. st/iháni. fezáni ohýbání a
rpoi°vi"'"'' ."'*"' '>ota°°"ln>'i:h '>.'" lve . rmakoSi)) a utoieni s potadomným
[zajíšténim palotiy a kryti výztuže betonem
[- veékeré svary nebo jiné spoje výztuže
j- pomocné konstrukce a práce pro osazeni a upetfnéni vý2Iuže
j- zednické výpomou pro montáž betonáfshé výztuže
[- úpravy výztuže pro osazeni doplňkových konstrukcí
l- ochranu ťýztuáe do doby jejího zabetonováni
l- uprauy oyztuic pro zllzeni tote>nich prvků, zfésných ok . doplitkových konstrukci
l- veškerá opatřeni pro zajiSténi soudrinosti výztuíe a betonu
- vodivé propojení výztuže, které ie součásti ochrany ftonstrukce pfoti vlfvum
bludných proudů, .yyeaeni do méncia] skBnl iwtlomia] pni méleni bludnycn proudu

A t* .í^U^i-J* -- A-**!' ̂ _d_^

7116.7984 2

VRTY PRO PILOTY TŘ l DDO SOOMhT

6'e=36. 0000 {Af
[položka zahrnuje

j- zň2eni vrtu, svislou a vo<k)rovoou dopravu zeminy bez uložení na skládku vrtací
[práce zapai. \ nepaž. vrtu
l- čerpání vody z vrtu. vyéiSténi vrtu
- zabezpeťeni vrtacích práci
j- dopravu. ná)em, provoz a přemisténí. montáž a demontáž vrtacich zarizenf a
[dalších mechanismu

teSeni a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízeni a dalších
l mechanismu

[- vrtací ptoéiny vč zemních práci, zpevnéni, odvodnéni a pod
[- v případe zapaženi dočasnými pažnicemt jejich opotfebení
l- v pfípadé zapaženi suspenzi veškeré hospodařeni s ni

2U68.888 2

iOY_Z KAMENIVA DRCENÉHÓ" 1.040 | 1 367.90 | 1422,62 ] 298. 7502 2

eofStSř pod opery 5. 2"f0. 1 *2=T. ÍWOO//l/-

^
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položka zahrnuje dodáuku předepsaného kameniva. mimoslaveniStni a
vnrtrostavemštní dopravu a )eho uloženf
nenf-li v zadávací dokumentaci uvedew jinak, jedná se o nakupovaný matenál

Svitlo koíwtrukc* S<S36*. a8

30| 317325J

MOSTNÍ OPERY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO 040/50 (B50)

f, 055*f, 93*<8*2*0, 25*4, 8*0, 5*?=?0, 74f7i
Uu>Jniif"CcrAruwú''ZwtLATu~luBÍuiTů^c'a>^'N'i[uswfiůYv stívísif ^iuuiuuvBiic"'niuii>)F. |criu uiu^citi

|do požadovaného tvaru p/i jakékoliv tiustoté výztuže, konzistencí čerstvého betonu a
[způsobu hutnéni. oSetfani a ochranu betonu,
j- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované
Itrvanlivosti a vlastnosti.

[- užiti potřebných přísad a technologii výroby betonu,
l- zřízeni pracovnich a dtlataénfch spár. véetné potřebných úprav, výplně, vtožek,
[opracováni, oéiiténi a ošetfení.

bednénl poíadouanýď) koňští (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality
Ipovrchu betonu, včetně odbedňovacfch a odskružovacich pfostfedkú,

podpémé konsv (skrule)a leéeni všechdfuhúprobednéfii. utoíeniéerahfého
betonu, výztuže a doplňkových koňští, vC. požadovaných otvoró, ochranných a
bezpeénostnich opatřeni a základu těchto konstrukcf a leíeni.

vytvofeni kotevních Cel, kapes, nálilků, a sedd,
žřl2eni viech požadovaných Otvorů, kapes, výklenků, prostupu, dutin, drážek a

pod . vč ztíženi práce a úprav kotem ruch.
úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukci a vybaveni,

výzŤuŽMOSTNrCHÓPÉŘAKÍ^ÍDELZOCÉU1"oSo5'"B500B''

50'20, 747/IOOO^t
iíuj'ťV(isMfl)r<íil'diiynui. vyiuuRvapuiuiuvďiy-VLUTiiťiiiiirfvsiansnsun

fnttrostaven>Stoii dopravy (rovnéí přesuny), víetné natoíent a složení, připadne s
jtoíenlm

Oodáni betonářské výztuže v požadované tevalrté. stříháni, řezáni, ohýbáni a
spojováni do vSech pozactovaných tvaru (vč annakošů) a utaženi s požadovaným
.a)iš1énfm potahy a kryti výžtuíé betonem,
veftkeré svary nebo jiné spoje výztuže.
pomocné konstrukce a práce pro osazeni a upevněni yýztuze
zednické vypomoci pro montáí betonářské výrtuie.
úpravy výztuže pro osazeni doplňkových konstnAci
ochranu výztuže do doby lejího zabetonováni
úpravy výztuze pro zřízeni železobetonových kloubu, koteunich prvku, řávésnych ok
doplňkových konstrukci.

veškera opatřeni pro zajištěni soudržnosti výztiiže a betonu.
vodivé propleni výztuže, které je součdsti ochrany konstrukce proti vlivům
ludných proudu, vyvedeni ck> méficích skfini nebo míst pro m&řenl bfudnýcfi proudu
/lastni méfící skříně se uváctéji potoíkami SD 74),
povrchovou antikorozni i^iravu výztuže

:OVÓVĚ KONSTRUKCE PRO KOŤvYNTŘfMSY

tívenifíms {W+W)'e^120, 0000 [A]

'oloíka zařirnuje dodávku (výrobu) kotevnito prvku předepsaného tvaru a jeho
sazeni do předepsané polohy vťetné nezbytných prací (vrty, záfivky apod )

MSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 {B37V

S5t0, 3*6, 1l*?*0, 35*0. 35*6, 1 '2=4, 6055 W/

M3 l 20, 747 l 14422. 001 299213. 23 f 62834.7783 2

T I 3. 112 [ 37170. 00) 115673. 04 24291,3384 2

KG [ 120.000 f 193,30 | 23196,00

M3 l 4, 606 } 18585, OOF 85 602. 5T

4871.16 2

17976. 5271 2

J,
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[puiuínaíenniiufe.
l-dodáni čerstvého betonu (betonové smési) požackwané kvalrty. jeho utaženi
Ido požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuze, konzistenci éeretvého betonu a
[způsobu hutněni, oíetfeni a ochranu betwiu,

zhotoveni nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu poíadované
[trvanlivosti a vlastnosti,
l- užiti pottetmycti přísad a technologií výroby betofiu,
l. zřízeni pracovnidi a dilataénich spár. véetné potřebných úprav, výptné, vtožeh.
lopracováni, oéiSténi a oSet/eni
1-bednéni požadovaných konstr (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality
Ipovrchu betonu, včelné odbedťiovacítíi a odskružovacicn pfostfedkú,
- podpémé konstr (skruže) a lešení viech druhů pro bednéni, lAiíeni ierstvého
betonu, výztuže a doplftkových konstr , ró poíad&vaných otvorů, ochranných a
l bezpeénostnicti (^alfenl a základů tftchto konstrukci a lešení,
l- vytvofenf kotevních 6el. kapes, nálithú, a sedět.
l. zřízeni všech poíadovanýcái otvoru kapes, výkienků. prostupů, dutin, dráíek a
[pod.. ví. ztíženi pfftce a úprav kolem nich.
l- úpravy pro osazeni výztuže, doplňkových konstrukci a vybavení,

TUŽ ŘÍMS Z OCEL! 10505. B5008

0. 553=0.5530;
'punj^na Aaiiiiiaja.'
:- dodáni betonářské výztuže v požadované kvalitě, střiháni, řezáni, ohýbáni a
Ispojovánf do všech požatíovaných tvaru (ve armakoSů) a uloženi s požadovaným
IzajfSténim polohy a kryti výztuže betonem,
l- veškeré svary nebo jiné spofe výztuže,

pomocné konstrukce a práce pro osazeni a upevněni výztuže,
i- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže.

úpravy výztuže pro osazeni doplňkových konstrukci,
l- ochranu výztuže do ctoby fejiho zabetonováni,
- úpravy výztuže pro zflzeni železobetonových kloubu, kotevnicri prvku, závésných ok
|a doplňkových konstrukci
l- veškerá opatřeni pro zajiéténi soudržnosti výztuže a belonu,
l- vodivé propojeni výztuže, které je sou&ástt octirany konstruKce prolt vtívum
bludných proudů, vyvedeni do méficich sknní nebo mis* pro méfem bludných proudů
SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVĚ KOVOVÉ

20=SO. OOW^{AI

Y~ l 0,553 [37 '0.00
4316.5S21 2

3, 000
234. 171 2

//
-^
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. uiuzikdAďTiiiiuju uy&Miiy iiidiciiai. vyiuLnyďpuiuiutdiy
IvnitrostaveniStni dopravy (rounéí přesuny), víetné nataženi a složeni.pfípftdné s
l utažením
l- ditenská dokumentace, véetné technotogiditíio předpisu spopvánf,
1-dodáni materiálu v požadované kvalité a výroba konstrukce l dílenská (vtetné
pomůceK. pňpravkú a prostředku pro výrobu) bez ohledu na nároénost a její

Ihmotnosl, ditenská montáž,
l. dodáni spojovacího materiálu,
l. zfizenl montážních a dilataénich spojů, spár. véetné potřebných úprav, vtóek,
opracováni, ofiiiténf a oSetfeni.
- podpér konstr, a teSeni véech druhů pro montáí konstnikci i doplňkových. yčetné
Ipoiadovaných otvorů, octirannych a bezpeinostnich opatřeni a zAkladů pro tyto
Ikonstrukce a leáení.
l-jahákoltv doprava a manipulace di>cú a montážních sestav, víetné dopravy
Ikonstrukce z výrobny na stavbu,
l- montáž konstrukce na staveništi véefrié montážnich prostředku a pomuceK a
[zednických výpomoci.
l. montážní dokumentace včetně technotogckéřio pfsdpisu montáie,
l. výptrt. tésnénl a tmelení spár a spojů.
l- éiěténi konstruhce a oclstranéni všech tímbú (vrypy, otlaéenfny a pod. ),
l. veškeré druhy opracováni povrchu, véétnfr úprav pod ndtéry a pod izolaci.
l. veSkeré drutiy dílenských zákíadů a základnicri nátérů a povlaků,

l- viectiny druhy ocelového kotveni.
i- difenskou pfejimku a montdíni prohlídku, véetné poíadovaných dokladů,
i-zřízeni kotevnichohorú nebo jam. nejsou-li části jiné konstnikce, jejich úpravy.
ločtštěnl a ošetřeni.
!- osazeni kotveni nebo pftmo Části konatrjhcc do podpůrné konstrukce nebo do
Izemfny, . . .. _ ,,

l- výplň kotevních crtvoru (pflp podlili patních desek) maltou, beton^n nebo jinou
Ispeciálni hmotou, vypfnéni jam zeminou.
l. o&etřeni kotevní oblasti proti vzňtku trhlin, vlivu povétrnosti a pod.,
l- osazení nivelaénich znaíek. véetné jeiicn zaméfenl, oznatenl znakem výrobce a

360 61T. 73

MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C35/45

5.43'3'0. 36*5, 49'V, 2e3'V, 5'2=7. 3731 W
t*'ijuua)"'Lci3i'wifú'Liciuiiú (iwiwn-itc'ďinaif ^

Ido požadotfaného tvaru při jakékoliv nustolé výztuže, konzistena čerstvétio betonu a
[způsobu hutnéni. ošetřeni a ochranu betonu.
l- zhotoveni nepropustného, m raz u vzdorného betonu a betonu požadované
Itwanfiuosti a vlastností
l- užiti potřebných přísad a technoiogti výroby betonu.
l- zřízeni pracovnicn a dilatačních spár, tféetně potíebnýcti úprav, výplně. vložek,
lopfacováni. očiéténl a ošetřeni.
|-'bednéni požadovaných konstr (i ztracené) s úpfavou rite poiadované kvalitv
povrchu bělánu, účetné odbedňovacich a odskružovacich prostfedku,

1^ podporné konstr (skruíe) a fe&eni vSecti druhu pro bednén<, uloíeni éersh/ého
[betonu, výztuže a doplňkových koňští. VE požadovaných otvoru, ochranných a
jbezpeérmstnich opatřeni a základů (échio Konstrukci a leáeni.
j- vytvcrfeni kotevních tel. kapes. nálitků. a sedel.
i-zřizeni všech požadovaných otvoru, k^)es, výktenftU, prostupu, dutin, drážek a
Ipotf . vč ztizeni práce a úprav kolem nicrt
l- úpravy pro osazeni výztuže. doplňkových konstfukd a vybatfeni

iKOVÉ KČ ;E 2 OCELI

7. 37'0^5ú^1. WSS{A}_

23481,0429 2

8633, 1042 2

-^
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|ruiuu^aíaifiiiLi)e fvsv-wf IIIBWIIBI, iiyiuuhTn puiuiorwT"

IvnitrostaveniSlnj dopravy (rovněž přesuny}, véetné naloženi a složeni, pfipadné s
lutoženim
l. dodáni betonáfské výztuže v požadované kvalitě, stfihání, řezáni, ohýbáni a
špehováni do véecri požadovaných hrarú <vC armakoSů) a uloženi s požadovaným
|za)iStén(m polohy a knrti výztužR betonem,
l- ve&keré svary nebo jiné spoje výztuíe.
l. pomocné konstrukce a práce pro osazeni a upevnění výztuže
[- zednicAé výpomoc* pro montáž betonářské \fýztuíe,
l- úpravy výztuže pro osazeni doplňkových konstrukci.
l. och ránu výtíuže do doby jejího zabetonováni.
l- úpravy výztuže pro zfízeni íetezobetonových kloubu, kotevních pn/ků, závěsných ok
[a doplňkových konstnjkci,

veškerá opatteni pro zajfAténí soudfínosti výztuze a betonu.

MOSTNÍ LOŽISKA ELASTOMEROVÁ PR^ 3 1. 0MN

4=4, 0000 {A}
výrobní dokumentaci, )de-li o tožisko indiwduátné vyráběné

!- dodání kompletních kďtsek požadované kvaBty
i- přípravu, oéiSténi a úpravy ůtoínýcň pkx*i

osazeni ložisek podle předepsaného technologického p/edpisu bez ohledu na
[způsob trioiženi a kotvení
l-uloženi do malty jakéhokoliv druhu véetné dodávky této malty
l- uloženi na plastické vtoíky nebo manu včetné dodávky této vtožky nebo matty

uloženi na vrstvu pia>tbefonové malty nebo podobné vrstvy jako ochranu proti
l průchod u bludných proudu
l- vyplnéni kotevních otvoru
l- teéeni a podporné konstrukce

tmeleni, tésnéni a výplně spár
nastaveni ložisek a odborná prohltdka

l- doéasné zpevnéní nebo naopak dočasné uvobiéni tožisek
opatřeni toíisek znakem výrotace a typovým číslem
úpravy, očiSténl a oéetfeni akoli tožisek
pfiméfeným způsobem )e nutné zafimout ustanovení pro TMCH 94 pro kovové

Iftonstrukce.
A VÝPLŇOVÉ VRSTVY 2 PROSTÉHO BETC l C25/30

24*0, 25

l- dodáni teístvtíio betonu (betonové smési) požadované kvality, jeho utoíeni
Ido požadovaného tvaru při lakékoliv hustotě výztuže, konzistenci íersh/ého betonu a
Izpusobu hutnéni, OSetfeni a ocnranu betonu.
i- zhotoveni nepropustného mrazuvzdomého betonu a betonu požadované
Itrvanlivosti a vlastností,
l- užití potfebnýcti pfisad a technofogii výro&y betonu.
!- zřízeni pracovních a dilataénlch spár. včetně potřebných úprav, výplr*, utožeh
lopracováni očišténi a oéetfeni.
1-bednéni požadovaných konstr (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality
jpovrchu betonu včtítné odbedrtovacicti a odskružovacich prostředku.
l- podpérné konstr (skruže) a teéeni viecti druhu pro bedněni utažerii čerstverro
betonu, výztuže a doplňkových konstr, ve. požadovaných otvoru, ochranných a
Ibezpeénostních opatfenf a základů téchto korstrukci a leiení.
l- vytvořeni kotevních čel. kapes, nálitkú. a sedel.
l- zřízeni vSech požadouaných otvorů. kapes, výklenku, prostupu, dutin, drážek a
|pod.. ví ztíženi práce a úprav kolem nich
l- úpravy pro osazení výztuže. doplftkovýďi konstrukci a vybaveni,

úpravy povrchu pro položeni poiadované izolace, povlaku a nátéru, pfipactné
[vyspraveni.
E- ztíženi práce u kabelových a injektážnich trubek a ostartnich zatizeri osazovaných
Ido betonu,

l- konstrukce betonových kloubů, upevnéni kotevních prvku a doplftkových konstrukci,
l- nátěry zabraňujfcí soudržnost betonu a bednéni.
i-výplň, těsněni a tnneteni spár a spojů,
i-opatřeni povrchů betonu izolaci proti zemni vlhkosti v částech, kde přijdou do
[styku se zeminou nebo kamenivem.
[- pripadpé zfizeni spojovaci vrstvy u základu.

úpravy pro osazeni zafizení ochrany konstrukce proti tftwu Dludných prouctu

KUS 4000 11 894,
9991. 296 2

M3 6. 000
7118, 748 2
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DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC^

4.8*50.25=$,000
položka zahrnuje
- nutné zemni přece (svanovánl. úpravu plané a pod }
- zfizeni spojovací vrstvy
- zřízeni lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a pfedepsané UouStky
dodávku a položení dlaďiy z lomového kamene do předepsaného tvaru

. spárováni, tésnéni. tmefenf a vyp)nénf spár MC připadne s \fyklfnouánlm
úprava povrctiu pro odvedeni srážkové vody

dktad pod dlažbu, vykazuje se samostatné potofltami SD 45

položka zahrnuje:
- nutné zemni práce (svahováni. úpravu plané a pod )
- zřízeni spojovací vrstvy
. zfizeni a dodáni lože dlažby ze Stérkopisku předepsané kvality a předepsané
tlouát^y
- dodávku a položeni dlažby TRILOCK do předepsaného tvaru
i- spárování, tésnéni. tmeleni a vyplněni spár připadne s vyklinovónfm
i- úprava povrctiu pro ocfvedeni srážkové vody

4. 8*6=28,8

APRAI 'T 2E 2EL8ET DC 7 (B37)VCETVY2T

2*3. 5'0, 4*0, 4=T. )200Í4Í
Ipuiu^jid z.anii

l- nutné zemni práce (hloubeni r/h apod)
l-dodáni éwstvého betonu (betonové sméa) požadované kvality, j^io uloženi
Ido požadovaného tvaru při jakékoliv hustoté výztuže, konzistenci éerslvého betonu a
Izpůsotou hutněni, ošetřeni a ochranu betonu,
l- zhotovení nepropustného, mrazuvzttomébo betonu a betonu požadované
llrvanlivostt a vlastnosti,
l- užití pottetaných přísad a tecnnotogii výroby betonu.
- zřízení pracovnich a dilata&nich spár. včetné potřebných úprav, výplné. vložek,
opracováni, oéiSténi a ošetřeni.
|-'bednéni požadovaných koňští (i ztracené) s tipravou dle požadované kvality
[povnďiu betonu, véetrté odbedftovaclch aodskružovacích prostfedkú
l- podpěrné konstr (skruže) a lešení róech druhu pro bednéni. utaženi íerstvého
Ibetonu, výztiiže a doplňkových konstr, ve požadovaných otvoru ochranných a
i bezpeénostnicn opatřeni a zakladu těchto k&natruktí a lešení
l- vytvořeni kotevních čet, kapes, nálitku, a sedel.
-zřízeni vSech požadovaných ohforu, kapes, výklenku, prostupu, dutin, drážek a
pod., v6 ztíženi přece a úprav kotem nich.
l- úpravy pro osazeni výztuže, doplňkových konstrukci a vybavenf.
l- úpravy povrchu pro položeni požadované izolace, povlaku a nátěru, p/ipadné
Ivyspraveni. __ ... . .

konstrukce betonových ktoubú. upevnéni Kotevních prvků a doplňkových konstrukci
l- nátěry zabraňující soiidrínost betonu a bednéni
l- výplň, tésnéni a tmeteni Spár a spofu.

opatřeni povrchu betonu izolaci proti zemni vltikosti v částech kde pfitdou do
|styku se zeminou nebo kamenivem,

připadne zřízeni spOfOvaci vrstvy u základu.

úpravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudu
l- dodání betonářské výztuze v požadované kvatrté, stfíháni, fezAni, ohýbání .1
Jspojováni do všech požadovaných tvaru (v6 armakoSÚ) a uloženi s požadovaným
jzajištěnim potahy a kr/tf výztuže betonem.

veikeró svary nebo jiné spofe výztuže,

16672, 95 2

7643, 4624 2

ér
2168. 1198 2

184181.47^
/OZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRK DO 150MM

Přeft a za moslem (3t2.9+3.5'3, 0)=19. 2 {AI
komunikace 22'4t2*20f 4'S*S'4i2=376, OOOOfB]Celkem A* B=412.0000 JCL

- dodáni kameniva předepsané kvality a zmrtosti
- rozprostření a ztiutnéni vrstvy v pfedepsané tloušťce
- zřízeni vrstvy bez rozlišeni Sifky. pokládáni vrstvy po etapách

nezatimuie postfíky. nátéry

M2
779. 3856 2
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42[ 5722131

43| 574A33J

ZPEVNĚNI KRAJNIC ZEÍTĚRKODRTI TL 00 100MM

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMUL2E_D0^5KG/M;

[ptochs pfW mostem (3f2. 9*3. 5'3)=19. 2 W

\stocha na mostě 5, 5*4=22^000/BJCeftem;A*fi=4T^20^

pftedmosfem (3'2. 9^3. 5'3)=19, 200fA]
most _5. S'4s22. 0000fBJCetkefnA*B=41. 200 ÍC}
. ctodáni smésj v požadované kvatrté
- oiaStěni podkladu
- utoíenl sméu dte pfedepsanéno technologickétio ptedpisu, zhutnéni vrstvy v
předepsané tloušťce
r- zřízeni vrstvy bez roztiieni Sifty, poktódéni vrstvy po etapách, vtetné pracovnich
spár a spojů
l- úpravu napojeni, ukoníen) podél obrubnfltů. dilatačních zařízeni, odvodňovacich
loroužkú, odvodftovaíů, vpustí, Íachet a pod.

nezahrnuje postfiky. nátéry
i- nezahrnuté tésnéni podél obatbnfků, difalafinich zafizenf. odvodftovacích proužku,

rti. Šachet a pod

,2, 2+2+3, 2+3. 1*3)*0. 5=6, 75fA]
dodáni kameniva předepsané kvahty a zrnitosti
rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané ttouSťcé

EliSeni íirky, pokládáni vrstvy po etapách

dodáni vtech pfedepsanýcti materiálu propostflky v pfedapsaném množství
provedení dle pfedepsanéno tectinotogického pfettpisu
zřízeni vrstvy bez rozlišeni Sirky. pokládáni vrstvy po etapách

ASFALTOVÝ BrrON PRO 08RUŠNÉ VRSTVT ACO 11 TL 40MM

ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTťY MODfFtKACP 16+, leSTL

<3'2, 9-*-3, 5'3)=19. 20
- dodáni směsi v požadované kvalitě
- oéiStěnf podkladu
- uloženi směsi dle předepsaného technotogfckétio předpisu, zhutněni vrstvy v
předepsané tloušťce
'- zfizenf vrstvy bez rozlišeni Sirky, pokládáni vrstvy po atapách, véetné pracovních
sparaspoju _ ^ , .... __,
."úpravu napoienl, ukonéeni podél obrubníku, dilataénich zařizení. odvodňovacich
proužku odvodňovaíú, vpusti, šachet a poct
. nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahmuie těsnění podél obrubníku. dilataénich zafizeni. odvodftovacicti proužku.

dvodftovačú, vpustí, iatíiet a pod
KOLACE) 11

T6, 5*0, 045=0, 7425 M
. dodáni směsi v požadované kvalitě
oéiéléni podkladu

- uloženi smést dle předepsaného technologiOtého předpi su, zhutnéni vrstvy v

předepsané Uou&ťce
'- zfizeni vrstvy bez rozlišeni éřfky. pokfadanl vrstvy po etapécti. véetné pracovních
:sparaspoju _ ^ ^ _ ^ ^ _. _^_.. _....
- úpravu napojeni, ukončeni podél obnibniků, áilataénich zatizení,
próužkú, odvodňovačů. vpustí, šachet a pod
- nezahrnuje postňky. nátéri/
- nezahrnuje tésnéni podél obrubníků, dilataíních zafizeni, odvodňovacích proužků,

duodňovaíu. vpusti, šachet a pod,
SPÁR ASFALTEM

'á!ivkanapoienl nové a stávaííci konslrukce 3. 5+3.5= 7. OOWJAJ_
položka zahrnutR'
- dodávku předepsaného materiálu

'éiSténi a wolň soar tímto materiátem
MC (OVÁNÝM ASFAL

spáry u římsy 6. 1 '2= 12. 2000 W

221. 2728 2

256. 9644 2

25344, 396 2

31171392 2

38 664. 23
8119,4883 2

306. 054 2

533.4084 2



711311

^. 114221

sol 7114331

položka zahrnuje:
- dodávku pfedepsanélw matenálu

w^Sténf a vyplň spár tímto nnatenátem
ÍSnvy powchú, podlahy, vťpln* otwrů

ibnltn*
IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTU PROTI ZEMNÍ VLHKO;

l položka zahrnuje
ctodání předepsaného izotaénítro matenálu
oíiSténi a ošetřeni podkladu, zadévaci dokumentace může zahrnout i případné

l vyspraveni
'. zffzenl izolace jako kompletního povlaku, připadne komplet, soustavy nebo systému

[podle příslušného technotog pfedpsu
zřizeni izolace i jednotlrvýcti vrstev po etapách, véetné pracovnich spár a spojů
úprava u okrajů, rohu. hran, dilatafinich i pracovních spojil kotev, obrubniku.

Idilstaénlch zařízeni, odvodnéni. otvoru, neizolovaných míst a pod
zajiěténi octvodnéni povrchu izolace, vóetné odvodnéni nejnižších míst, pokud

l dokumentace pro zadáni stavby nestanoví jinak
ochrana izolace do doby zřízeni definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
úprava, oétíténl a oíetfeni prosloru kotem izolace
provedení požadovaných zkouéek

ihrnuje ochranné vrstvy, např geotextífii, cementový polér, izolační pnždívky^

ÍFALTO'

2*4.4*2+?*T. 5*4+<4'I, 2+4,4*0.8=32^000í<IL

ZOLACE MOSTOVEK POD_yO ZOVKOU ASFALTOVÝMI PASY

6. 1'3=18,3000 [AJ

Ipotožka zahmuie:
l- dodáni pfetfépsaného izola&nitTO materiálu
l. oéiSléni a ošetřeni podkladu, zadávaci dokumentace může zatimout i pfipadné
l vy spraveni
l- zřízeni izolace jako kompletnitio povlaku, připadne komplet soustavy new sysiemu
Ipodte pfisluSného technolog, pfedpisu
l- zfízeni izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetné pracovních spár a spojů
l- úprava u okrajů, rohů. hran. dilatačních i pracovních spqú. kotev obrubníků.
Iditataénich zařízeni, odvodnéni, otvoru, neizofovanýcti misi a pod
- zaji&téni odvodnění povrchu izolace. véetné odvodnéni ne(nró§ich míst. pokud
[dokumentace pro zadáni stavby nestanoví jinak
!- ochrana izolace do doby zfízeni defifiitivni ochranné v^s^y nftbo konstrukce
l- úprava, očišténi a oietteni prostoru kolem izolace
i- pfovedeni požadovaných zkoušek
l- nezahrnuje ochranné vretvy. "apř lítý asfall. asfaltový beton
v této položce se vykáže i izolace fámovýoh konstrukci (mosty. propusty. kotektory)
IZOřACĚItíOSŤOVEK LITťM ASFALTEM POD ŘÍMSOU

0, 7*6. r'2=B. 540Q [AJ^
ipoloa<azatirnuje
i- ctodáni predepsanétw izcriaéntho materiálu
l- o&íSléni a ošetřeni podkladu, zadávací dokumentace muže zahrnout i pfipadné
l vyš praven i
l- zřízeni (zolace jaká kompfetniho povlaku, připadne koflfiplet soustavy nebo systému
Ipodle přisluéného technolog předpisu
1-zfizeni izolace i jednotlivýcn vrstev po etapách, véetné pracovnictt spár aspOju

- úprava u Dkrajú. rohů, hran, dftatačnich i pracovních spojů, kotev, obrubniku.
Idilataénfch zařízení, odvodnéni, otvoru, neizofovaných misi a pod

zaitáténi odwdnéni povrchu izolace, včetné odvodnéni nejnfíiich míst, pokud
Idokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
l. ochrana izolace do doby ztizeni detinibvni octiranné vrstvy nebo konstrukce
l- Oprava, ofiiSténi a oéetíeni prostoru kolem izolace
l- provedeni požadovanycti zkouéek
l- nezahrnuje ochranné vrstvy, napf lepenku S hlinfkovou vtožkou. litý asfalt, asfaltový

IZOLACE POVf

4. 5^1=27. 4500 W

M2 32, 400 133, 80

0,00
.S428.M

4 335. 1:
910. 3752 2

3313. 8189 2

919, 8357 2

7285, 1751 2



^6792j

^83831

?8384|

82471)

\4. r 5. 5=22. 5500 {A}
\(0. 65*0, 85*0. 35*0. 15)'5, 5'2=2Z, 0000[B]
l/23+26r2*0, 2= Í 9, 6000/0

Fpdožka zahrnuje komptetní povlaky (i róíoobarevné), véetné úpravy podkladu
|(odmaSténi. odstranénl starých nátérů a neéistoit) a feho vyspraveni, provedeni nátěru
Ipfedepsaným postupem a spfnéni véech požadavku daných tectinologickým
[pf ed písem,

pohižka zahrnuje:
- dodáni pfectepsanérro ochranného matertífu

flzení ochrany izolace
DRÁTĚNÉHO PLETIVA POTAŽENÉHO PLASTEM_OPLOCE

3"1, 5+3*Í, 5=9.000 fA]
^položka zahrnuje vedle vlastniřio pletiva i remy. rošty, liSty, kováni, podpémé.
ávěsné, upevňovaci p>vky, spoiovaci a tésnici materiál, pomocný materiál,
NÁTĚRY BETON KOŇSTR T/P S4 (OS-C

- položka zahrnuje komptetni povlaky (i róžnobarevné), véetné úpravy podkladu
(odmaštěni, odstranéni starých nátérů a neóistot) a >eho vyspraveni, provedeni nátéru
předepsaným postupem a splněni viech požádalo daných l8chnote>gkAým
předpisem.
NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S5 (OS-

1. 5^8, 62=12, 7800 W

Potrubí
POTRUBÍ Z TRUB ŽELEZOBETONOVYCH_DN_ 1000MM

13=13, OOOQfA]
Ipoložky pro zhotoveni potrubi platí bez otitedu na skton
Izahrnuje
l- výrobní dokumentaci (včétné technologKkého předpisu)
l-dodáni veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky.
Ispoiovaci a tésnici materiál a pod). podpémýcti, závěsných a upevftovacich pruků
|v6etně potřebných úprav

úprava a pfipfava podkladu a podpér. oéiíténi a ošetřeni podkladu a podpěr
l- zfizení plné hjnk&niho potnibi. kompttíní soustavy, podte pfisluSnétiO
Itectinotogichého pfedpisu
l- zfizeni potrubi i jednotlivých fcástí po etapácfi. včetné pracovních spár a spofu
Ipracovního zaslepení konců a pod
- úprava prostupů, průchodů íactitami a komorami, ok<rii podpér a vyústéni
zaústěni, napojení, vyvedeni a upevnéní odpad výusli
l. ochrana potíubi nátéfem (v? úpravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-ti tylo práce
IpFednnétem |>né položky
- úprava, oéiéténi a oíetfeni prostoru kolem potrubí
l- potožky platí pro práce provedené v prostoru zapflženém i nezapaženém a i v
Ikolektorech, chfánfékách
- položky zahrnuji i práce spojené s nutnými obtoky, převádénim a éerpánim vody
jnezahmuje zkouéky vodotéanosti a telsvizni prohlídku
FCHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DM 00 lOOMIUt

i4*5. 5=22.0000/AL

M2 l 9. 000 l 669,1

M2 i 19,600 l 624.50^ L

1264.599 2

2570.442 2

M2 l 12, 760 | 624, 50 98
1676.0331 2

-M \ 13. 000 l 1 784, 20_E
31699^0
23 194. 60 4870 866 2

22 000 j 237_^ l 5 233. 80 1099, 098 2

^r



[položky pro zhotovení potrubi ptati bez ohledu na sklon
l zahrnuje:

výrobní dokumentaci (včetně technologického pfedpisu)
dodáni veškerého tnAního a pomocntíwmatenálu (trouby, trubky, tvarovky.

Ispojovsci a téanicl malerlál a pod ). podpémych. zaaésnýcn a upevňovacích prvků.
ivéetné potřebných úprav

úprava a p/iprava podltladu a podpěr. očiSténi a oSelřenl Podktadu a podpéi
zřízeni plné funkéniho potrubi. komptetni soustavy, podle pfisluínéfto

Itechnotogíckého pfedpisu
l. zřízeni potnibi i jednotlivých éásli po etapách, véetné pracovnfch spár a spojů,
Ipracovního zaslepení konců a pod

- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpéf a vyůsténf
Izaústéni. napojeni, vyvedení a upevněni odpad vyústi
i-ochrana potrubí nátérem (ve úpravy povrchu), případné izolaci. nBjsou-ti tyto pfáce
Ipředméiem jiné poloiky
l- úprava. oíiAtéfii a ošetřeni prostoru kolem powubi

vfeetné připadne předepsaného utésnéní konců chrániček
]- položky platí pro práce prováděné v prostoru žapaženém i nezapaíeném a i v

lít 9141741

.RUB P 1TOVÝC

2'5. 5=n, OOOOW

Ipotožky pro zhotoveni potíubi pfati bez ohledu na sklon
Izahrnuje:
l. výrobní dokumentaci (v&etné technologického pfedpisu)
l-dodáni veškerého trubmho a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky,
Ispojovaci a těsnící materiál a pod. ), podpémých. závésných a upevftovacicft pn/ku.
Ivčetné potřebných úprav
l- úprava a příprava podkladu a podpěr, oétiténi a oéetreni podkladu a podpěr
l- zřízeni plné funkóniho potrubí, kompletní soustatfy, podle pfistuiného
Itechnologrckého předpisu
l- zřízeni potrubí i jednotlivých Části po etapách, včetné pfacovnich war a spoiu.
pracovního zaslepeni konců a pod
- úprava proslupu. průchodů Šachtami a konwramt, okoli podpér a vyůsténi.
jzaustěni, napojeni, vyvedeni a upevnéni octpad vyústí
l^otíirana potrubí nótérem (vč. úpravy povrchu), připadne izolaci n^sou. li tylo práce
Ipfedmétem jiné potožky
l- úprava. oéiSténi a osetfeni prostoru kcriem polrubi
vůetné připadne pfédepsaného utéwiéni honcú ctirániíek

l- položky plat) pro práce provedené v prostoru zapaíeném i nezapaicném a i v
Ikolektorech. cnrániékách

686. 994 2

0>trt
368 708.62

ékDL! MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM^

5. 5'2=1i, QOOOfA]
položka zahmufe
- ctemontóí a odstranéni zařizení

ifedeosan* mistt
/ISL

5, 5"2*0. 6'4=13. 4000 [A^
potoíka zahrnuje
dodáni zábradlí véetr>é předepsané povrtírové úpravy
kotveni sloupku, t j. kotevní desky, feouby z nerez oceti. vrty a zálivku, pokud
zadávacf dokumentace nesianoví jinak

řtační hmotv ood kotevní desky

iLOMC

2=2.0000 m
položka zahrnuje štítek s evidenénim éíslem mostu, sjoupek doprauni značky vCetné

rtnvch zemnitíi Draci a zabetonováni

DOPRAV ZNAČKY ZÁKL V_ELHLIŇÍK FĎLiE TŘ 2 - POD, MQNT, DEMONT

4=4. 0000 [AL

11.000 l 356.80
824, 208 2

25521. 573 2

437, 136 2

3122, 28 2



831 916114

641 917224

91911:

66i 931401

936311

l položka zahrnuje
l- dodáni zařízeni v předepsaném provedeni vfetné jejicti osazwij

údríbu po ctíou dobu trváni funkce, náhradu zni&ených nebo ztracených kusů,
[nutnou opravu poškozených Íástí

napájeni z balené véctné zátožm baterie
lsiLNIť(NÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ SIR 150MM

položka zahrnuje
- dodávku a montáž zna&ek v požadovaném proved&ni
i- u dočasných fprovizomtch) zna6ek a zařízeni udríbu po četou dobu truání funkce
ináhradu eniÉenýcti nebo ztracených kusů, nutnou opravu poiicozených částí
- odstranénf. demontáž a odklizení materiálu s odvozntn na predepsané místo

STÁLÁ DOPRAV ZAfiÍZ Z4 OCEL DOOAVKA, MONTA2, DEMONTÁ?

8=8.0000 W
položka zahrnuje-
- dodávku a montéž znaóek v požadovaném provedeni

odstraněni, demontáž a odklizwií materiólu s odvozem na předepsané miato
DOPRAV SVĚTLO VYSTRA2 SAMOSTATNÉ ._DOD^MONTÁ2. DEMONTÁŽ

2=2, 0000 W

obruba v před a za mostem
2. 2+2+3. 2+3, 1*3=13, 500IAJ
Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubniků o rozmérech předepsaných zadávací
dokumentaci

betonové lože i boCní betonovou operku
ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 10W Í_

6*4=10 0000 fA]

položka zahrnuje řezáni uozovkové vrstvy v předepsané tlouyce, vĚetné spot/eby
vody

MOSTNÍ ZÁVĚRY FODPOVRCHOVÉ

\2'4, 5=9. 0000 [AI
ipuuiii uuMAifciiiai-c lni- im-innjiuyi ^neiu |jicu;-nsu/

l- dodáni kompletního díl zafičeni v6 víech p/epravnich a montáinich úprav a
|za řízen i

řezáni a svářeni na staveništi a eventuelní nutnou opravu nátéfů po téchto úkonech
i- bednéni a dodatečné zabetonováni dilataCniho zaCfzerii

pro kovové součásti je nutné užit ustanoveni pro TMCH.94
dodáni spO jovacítio. kotevniho a tésniciho matenálu

úprava a příprava prostoru, vfcetné kotevnich pnků. jejich ošetřeni a očiéténi
l- zřízeni kompfetního (nostního závéru podle pfisluéného technolog pfedpisu, véetné
Ipťedepsaného nastaveni

zfizeni mostního závěru po etapách. véelné pracovních spár a spp|u
ůpfava mosl záuéru ve styku s ostatními konstrukcemi a zaftzenimi (u obrubníku

a podél vozovek, na ctiodnidch. na fímsáct) napojeni izolaci a pod)
ochrana mostního závěru proti bludným proudům a vývody pro jejrch měřeni

l- ochrana mostnitw závém do doby provedení ctefinitivniho stavu, veékefé provizomi
|ůpravyaopatfeni

DROBNÉ DOPLŇ K KONSTR BETON MONC

otisk letopočtu 7 =1. 0000 W

KUS l 8, 000 | 1 486, 80 | 11 884.^

KUSÍ 743,40 1 486. 80

2497, 824 2

312. 228 2

l 13.500 | 639, 30 l 8630.5; 1812, 4155 2

I 10,000 |1-78,40 1 784. 00

l 9,000 [ 2973.60^ !6 762.

37464 2

5620, 104 2

M3 1 040.80 1 040. ao Z18. 568 2

//



68| 9671661

puuuniii i.eisiveiiu UBIUIIU ILWIWIUKC aiimaij |.

Ido požadovaného tvaru frfi jakékdiv hustotó výztuže, konzistenci čerstvého betonu a
Izpusobu hutnénf. oéetfenf a ochranu betonu.

zhotoven) nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované
Itrvantivosti a vlastnosti.
l- užiti potfebných pňsad a technotogií výrob/ betonu,
l- zfízení pfacovnich a dilatačních spár. véetné potfebnych úprav, výplné. vložek,
lopracovánl, očiSténf a ošetření,
]- 'bednéni požadovaných konstr {i rtracene) s úpravou dte požadované kvaltty
povrchu betonu, vfietné odbedňovacích a odskruiovacicti prostředků
|^ podporné konstr. (skruže) a teieni vSech druhů pro bednéni. utoieni čerstvého
betonu, výztuže a doplňkových konstr-, u6 požadovaných otvorii, octiranných a
|t>e^>eCnostnfch opatřeni a základů téchto konslfukci a le&eni,
l. vytvořeni kotevnfcn Sel, kapes, nálitku. a sedět.
l-zřízeni víecn požadovaných otvorů, kapes, výklenků, proshipu. dutin, drážek a
|pod., vi ztíženi přece a úprav kolem nich.
l- úpravy pro osazeni výztuže. [topinkových konstrukcf a vybaveni
VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZ08ET S ODVOZEM DO

most 6. 5'r4t0. 4= 10. 4000 {A]

Odéry {4, 6-^4. Z>*0. e''2>14, 0800 fBlCelkem A+B'!:24. 4SOO IC]
- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami včefriéLiloženf
na skládku Itezahmute poplatek za skládku, který se vykazufe v položce 0141" (s
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kcte iR možné poplatek zahrnout do
jednotkové ceny bouráni - tento fakt musí být uveden v doptftuilcim textu k potožcc)
i'- položka zahrnuje veékeró další práce plynoud z tectinologtckého předpisu a z
Iplatnycti předpisu

36687.8337 2

499005776

-^



(fiiAspe
Finntt FIRAST B. r.o

Příloha k fórmuUH pro ocenénl nabfdky
3>W Mot

SOM1 nWoďtyttl

1^80901 | 37170.00 0. 00 2

15. 00 2

21.00 ?

Vtwbtcn* ki>n<trykc> . ťrtca
pfetoiky tftl

Í-1, 0000 [Aj

~S7170,00
V,OW l 37 170, 00 [ 37 170.W

OvWW lunurukw . prica O.flO

^





<S>Aspe"
Stavba:
Rozpoíet:

Poř. Ďislo 1| Kód položky fí Varianta

Finna: FtRASTs. r. o.

Příloha k formuláři pro oceněni nabídky
35890 Most

SO 901

3

3

0, 00 2
15,00 2
21,00 2

1

9

vsBODBcne KonsimKce a práce _ 37170. 00
přeložky šití

1=1, 0000 fAJ

Ostatní konstrukce a práce

1,000 37170, 001 37170, 00





CAspe

[S0001
|SO 201
ISO 901

Firma": FIRAST s7r7o7

Soupis objektů s DPH

Stavba: 35890 - n/lost Za můstkem
Varianta: IV -

Odbytová cena:
OC+DPH:

Všeobecné položky
Most
Přeložky sítí

Popis

2 871 322, 38
3 474 300, 08

k_UGd
457 934, 40

2 376 217, 98
37170, 00

^ 'OC+DPH
_96 166,221
499 005, 78]

7805, 701

_554 100, 621
2 875 223, 761

44975, 701





<S<Aspe"
.Stavba:

Rozpočet:

Firma: FfRAST s. r. o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
35890 Most

SO 001 Všeobecné poloikv
SO 001 457 934, 40

Pór. číslo | Kód položky Varianta Název položky

o

1| 027201

_2J_ 02730T

3| 02841

A[ 02910T

5| 029111

_1 i 029401

21 0297l?1

3| 02943]

4| 02944T

všeobecné konstrukce a práce

Množshi'", ^.,.,, ,. ?2;°,
.
Jednotková! ̂ B Cefkem

e V a iv w

0, 00

15, 00
21, 00

POMOC PRÁCE ZAJÍST NEBO ZRIZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY
Úhrnná částka musí obsahovat veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci
[dopravy (i pěší) na staveništi a nezbytné značení a opatřeni vyplývající z
požadavků BOZP na staveništi vč. provizorních lávek a nájezdů, apod.
iTrasy pro pěší v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb., o
'obecných lechnických požadavcích zabezpeč ují cích bezbariérové uživáni staveb.
Po dobu realizace stavby zajištěn přístup k objektům pro požární techniku, policie,
záchranné služby. Pevná cena

zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná_zanzenLzhotoyitele
POMOC PRÁCE ZAJÍST NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH-Sm~

|Zajištění inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavku správců. Nutné
|vytyéeni všech podzemnich sítí s protokolárním zápisem příslušných správců. Přesná
l polohu podzemních vedeni ověřit ručně kopanými sondami. Podzemní plynovod,
|sdělovací kabely, elektrické vedeni včetně vrchního vedeni, vodovod. VO. v trase

pňcné přechody. Přechody nutno ochránit. Zajištění stavby proti škodě na okolních
pozemcích a objektech.
Kontrola geometrické polohy stavby
Pevná cena.

zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařizení zhotovitele-tlaková
kanalizace, vodovod, telefon. nn kabel, nadzemní veřejné osvětlení
'RŮŽKU M MÉ PRÁCE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA POVRCHTT

Slwdování kvality vody po dobu stavby a znečištění prostředí

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMÉMÉŘIČSKÁ MĚŘENÍ
Zaměření skutečného provedení díla ke kolaudaci stavby.
3x tištěné pare + 1x CD
Pevná cena.

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ

Kontrolní měření a vytyčováni v průběhu stavby

zahrnuje yeěkeré náklady spojené s objed nálete m požadovanými pracemi
OSTATNÍ POŽADAVKY . VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE
lavarijni a povodňový plán -(tiskem 2x +1x CD)
3eyna cena.

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemT
OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU
VIOSTN1 ÚST (5x tiskem + 1x CD)
?evná cena.

zahrnuje veškeré náklady spojené s obfednatelem pozadovanÝmi pracefni
OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS

Realizační dokumentace stavby (tiskem 4x + 1x CD). Obsah dle směrnice pro
dokumentaci staveb PK a mostních konstrukci, v souladu s PDPS, Řeší podrobnosti
>ro kvalitní a bezpečné zhotoveni stavby. Vypracuje aulorizovaná osoba. Odsouhlasí
správce stavby Zadavatel poskytne projektovou dokumentaci ve stupni DSP+PDPS v
Sevřeném formátu *. dwg. Pevná cena.

:ahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ

KPL 1, 000 | 22302. 00

KČ | 1,000 [ 5947^0~

HM

KG 1, 000 | 5947, 20

ÍOUBORl 1, 000 | 7434, 00

KČ 1, 000 1170982, 001

KČ 1, 000 l 38656, 80

457 934. 40
KPL | 1,000 | 59 472, 00 | 59472, 00'

22 302. 00

5 947, 20

SOUBORl 1,000 | 29 736,00 I 29 736,00

1,000 l 22 302,00 | 22 302^0"

5 947, 20

7 434, 00

170982. 00

38 656, 80

12489, 12 2

4683, 42 2

1248, 912 2

6244, 56 2

4683, 42 2

1248, 912 2

1561, 14 2

35906, 22 2

8117, 928 2



5| 029451

6| 0295221

l___ 7 i 02953 j

l_81 029601

9| 029901

Dokumentace skutečného provedení 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 - tiskem ve 4 vyhotoveních a 1 x na CD. Zadavatel
poskytne proiektovou dokumentaci ve stupni DSP+PDPS v otevFeném formelu *.dwa.

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN

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

položka zahrnuje:
přípravu podkladů, podání žádosti na katastrální úřad
polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu
výpočetní a grafické kancelářské práce
úredni ověření výsledného elaborátu
schváleni návrhu vkladu do katastru nemovitosti příslušným katasl rálnim úřadem

OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY
hlavni prohlídka provizoria před uvedením do provozu, periodické prohlidky

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA

aoložka zahrnuje :
úkony dle ČSN 736221
provedeni hlavni mostní prohlidky oprávněnou fyzickou nebo právnickou osobou
vyhotoveni záznamu ťorotokolul. kterv_iedn.oznacn_é definuie slav mostu

3STATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR

'ahmuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovaným dozorem
3STATNI POŽADAVKY- INFORMAČNÍ TABULE
Náklady na zřízeni informačních tabulí s údaji o stavbě s textem dle vzoru
objednatele. Po ukončení stavby odstranění. Pevná cena.

aotožka zahrnuje:
dodáni a osazeni informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s

obsahem předepsaným zadavatelem
veškeré nosné a upevňovací konstmkce
základové konstrukce včetně nutných zemních práci
demontáž a odvoz po skončeni platnosti
prínadne nutné ODravvj30š)so?envch čáti během platnosti

KČ | 1,000 | 38656,801 38656,80

KUS | 1, 000 | 5947, 20 | 5947, 20

KUS [ 1,000 |14868,00| 14868,00

KČ | 1, 000 |14868, 00| 14868, 00 |

KČ l 2,000 | 10 407,60 | 20815,20

8117, 928 2

1248, 912 2

3122. 28 2

3122. 28 2

4371, 192 2



l>Aspe'
Firma: FIRASTs. r. o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
35890 Most

SO 201 Most
SO 201 2376217, 98

lifiESSISflUfilffi^

Véeobecné konstrukce a práce

^fl^i^aswifJSSBSfkA^
>5^r 6-^1 9 l

197 839. 62

l 11 014101

21 0141311

1

POPLATKY ZA SKLADKU VČETNĚ DOPRAVY

38,325+29,955=67,280 [A]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na
skládce.

POPLATKY ZA SKLÁDKU F/P S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)

živičné podkladní vrstvy 25, 54=25, 540 [A3
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na
skládce.

-M3~ 67, 280 | 1 226. 60

M3 84, 300 1 367, 90

82 525. 65

115313, 97

31 11332E

4| 1133361

5| 113721

61 11511

7 11527

81 121101

91

ODSTRAŇ PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ 00
12KM

plocha před a za mostem 0, 2*3, 0*3, 4+0, 2*3, 8*3, 2=4, 47'2 [A]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami
3DSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 12KM

3/octíy komunikace

3, ̂ 5*3,0*3,4+0, Í 5*3,8*3,2=3,354 W?
3oložka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotamF
FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH

TlOSt

5, 5*4=22. 0000/87
doložka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami
ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN

ífádpoktad Shodin 25dní 8*25=200,0000 [A]
3oložka éerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní čerpacT
3REV VOD NA POVRCHU POTR DN DO 1000MM NEBO ŽLAB R. O. DO 3. 6M
let. trubka DN 1000

f etapy provádění 13+1=13,0000 [A]
:lo|ožka převedení vody na povrchu zahrnuje zřízení, udržování a odstraněni
SEJMUTI ORHICE NEBO LESNÍ PODY S ODVOZEM DO 1 KM

' okolí mostu 3*2, 5+3,0*2,3+3,5*2,5+2*4.5=32,15 [A]

složka zahrnuje sejmutí arnice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou
lopravu
lezahrnuje uložení na trvalou skládku

)DKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. l

ifocfta před a za mostem 3, 0*3, 4*0, 25+0, 25*3, 5*3, 2=5, 59^7

M3 4. 472 520, 40 2 327. 23

JV13 l 3, 35T 520. 40 1 745. 42

M3 22. 000 l 1 486. 80 32 709, 60

HODÍ 72,000" 59, 50 l 4 284. 00

M 13, 000 4 163. 00 54 119. 00

M2 32. 150 312. 20 10037, 23

M3 5, 590 565. 00 3 158. 35

0, 00

15, 00

21, 00

17330, 3865 2

24215, 9337 2

488, 7183 2

366, 5382 2

6869, 016 2

899, 64 2

11364, 99 2

2107, 8183 2

663,2535 2



M 12473]

11 131731

l položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeloženi, manipulace s výkopkem
- kompletní provedeni vykopávky nezapažené i zapažené
- oéetfení výkopiěté po celou dobu práce v něm vč. klimalických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů ví. jejich
dočasného zajištěni
- ztíženi pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod,
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz
ustanovení k pól. 1151, 2}
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojováni jednotlivých balvanu
- vytahování a nošeni výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni
znehodnocené k!imatíckými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč, přepažování (vyjma štětových slěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, sten a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízeni stupňů v podloží a lavic na svazích, neni-lf pro tyto práce zřízena samostatná
položka
- udržování výkopistě a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiStě a ve výkopiáti
-třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy,
nájezdy, lešení, podpěr, konslr, přemostění, zpevněné plochy, zakryti a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku,
VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. l

1G'!2, 0'!0. 7=22, 4000[A]
||u^^a ̂ aii[[iuiť.pulu^^a ^aii[[iujť.

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapazené
- ošetření výkopiětě po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich
dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okoli výbušnin, ve stisnéných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. íerpacich jímek, potrubí a poholovoslni čerpací soupravy (viz
ustanovení k pól. 1151, 2)
- potřebné snizeni hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahováni 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 ve. přepažováni (vyjma štělových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahu
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahováni
- zňzeni stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná
položka

HLOUBENI JAM ZAPAŽ l NEPAŽ TŘ, l

výkop za operou 2T6r1, 7f2, 2-i-0, 91'1, 1v61 '2=52,68 [A]

M3 | 22, 400 | 773. 10 17317, 44 3636. 6624 2

M3 52, 680 773, 10 40 726, 91 8552, 6511 2



1711031

131 177501

IpuiuzKazanmuje:

l- vodorovná a svislá doprava, přemístěni, přeložení, manipulace s výkopkem
l- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
[- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
l- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukci a objektů vč. jejich
[doéasného zajištění

ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a poct.
[- příplatek za lepivost

l- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
l- čerpání vody ve. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz
|ustanovení k pól. 1151, 2)

potřebné snížení hladiny podzemní vody
l- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

vytahování a nošení výkopku

svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni
'znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- paženi, vzepřeni a rozepření ve. přepažování (vyjma štětových stěn)

úpravu, ochranu a očištění dna, základové spár^, stěn a svahů
nHlfprie-"í^"°J'<n fthiio^on; iinflu i, ftb-nlí >n'll/nniet^ ^ >,a >n'lL-nnieti

ULOŽENI SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 100% PS

uložení sypaníny do násypu se zhutněním do 100% PS. Zásyp v korytě toku před
Opěrpu ̂  za Operou 0, 9*7, -ř*6*2+2, 5*2,2*2*4=33,87^1,

poiozKa zanrnuje:

kompletní provedení zemní konstrukce ve, výběru vhodného materiálu
úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo

vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastnosti
hutnění i různé míry hutněni
ošetření úložiště po celou dobu práce v něm ve, klimatických opatření
ztíženi v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
ztížení provádění vč, hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
ztížené ukládání sypaniny pod vodu
ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
spouštění a nošení materiálu

výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
ruční hutněni a výplň jam a prohlubní v podloží
úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
zřízení lavic na svazích

udržováni úložiště a jeho ochrana proti vodě
odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
veškeré pomocné konstrukce umožňující provedeni zemní konstrukce (příjezdy,

up7dv- naip7 rlW lpiípni pnrln&rn&Jťnnetnilfr-p nřomnctóní 7nB>nonn nlnfhu ^alrnrfí

ZEMNI MRÁZKY ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH

'oužije se vhodný materiál z výkopu
yi*1, 4*3v1*1=7,2

iďZdlllIIUJtí.

kompletní provedení zemní konstrukce ve. výběru vhodného materiálu
úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promřchánim nebo

/ysoušením, prip. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastnosti
hutnění i různé míry hutněni

ošetření úložiště po celou dobu práce v něm ve. klimatických opatření
ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištěni
ztížení provádění ve. hutněni ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
ztížené ukládání sypaniny pod vodu
ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) ví. dosypávek
spouštění a nošení materiálu

výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
m?ní hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
úprava, oéiěténí, ochrana a zhutnění podloží
svahováni, hutněni a uzavíráni povrchů svahů
zřízení lavic na svazích

udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiětě a v úložišti
veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy,

ulrórnň lrr, n^n, Lr, r,. ^;>~-4S"; ^-. -<"" "l""t"^_^)^ď

M3 | 11. 870 l 416, 30 4941, 48 1037, 7108 2

M3 l 7,200 | 1784,20 | 12846,24" 2697, 7104 2
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ZEMNI KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM

^2+2, 2+3, 2+3, Í+3, C?) *0, 5*0, 5=3, 3 75 M?

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemni konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, Iříděním, promícháním nebo
ťysoušením, príp. jiné úpravy za úéetem zlepšení jeho mech. vlastností

hutněni i různé míry hutněni
ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
ztížení v okolí vedení, konstmkci a objektů a jejich dočasné zajištění
ztiženi provádění ve, hutněni ve ztižených podmínkách a stisněných prostorech
ztížené ukládání sypaniny pod vodu
ukládáni po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
spouštěni a nošeni materiálu
výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
ruční hutnění

svahování, hutnění a uzavíráni povrchů svahů
udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
odvedení nebo obvedeni vody v okolí úložiété a v úložiěti
veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy,

sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí
3 pod.)

JPRAVA PLÁNE SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. t

°řed a za mostem 3*3, 4+3, 8*3, 2=22, 36 [AJ

aoložka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhulnéní
jróuje projekt.

ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0. 10M

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

soložka zahrnuje:
lutné přemístění arnice z dočasných skládek vzdálených do 50m
-ozprostření ornice v předepsané tlouěfce ve svahu přes 1:5
NALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA DRNÍCÍ

32, 15=32, 15 [A]

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

3SETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU

Í2, 15=32, 15 [A]
Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabkú na dopravní prostředek, s
odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu

M3 | 3, 375 | 624, 50 | 2107, 69

M2 22, 360 178, 40 l 3989, 02 |

M2 32, 150 133, 80 | 4301, 67

M2 32, 150 178. 40 | 5735, 56

M2 32, 150 89,20 ( 2867,78_

442, 6149 2

837, 6942 2

903, 3507 2

j_
19| _21262J

20] _21331|

Základy
TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 100MM

za operou 7, 5+7, 8=15, 3000 [A]
ruiuzi^a piaii pru Kumpieini i^unsiruKce iraiivuau a zartmujc zejména:

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu
včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu
pro výplň a zásyp
- zřízeni spojovací vrstvy
- zřízeni podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu
- dodávka a uložení tralivodu předepsaného materiálu a profilu
- obsyp trativodu předepsaným materiálem, případně vložení separační nebo
drenážní vložky

ukonĎení tralivodu zaúsléním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování
iilr^n/;iiii/-íhn nhinKii ťlran(iill/iri rila \/f

DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO)

ořechpdové klíny za operou 2, 2*1, 7*4, 5*2=33, 66 [A]

M 15, 300 713, 70
399 271,33
10919,81 l

M3 33, 660 3 345, 30 112602, 80

1204. 4676 2

602, 2338 2

2293, 1181 2

23646, 588 2



21 21341

221 21361

231 224325

24| 224365T

:loložka zahrnuje:
dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mi mosta ven letní a

/nitrostaveništni dopravy

provedeni drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

DRENÁŽNÍ VRSWY Z PLASTBETONU (PLASTMALPQ

3odé/n'msy 6, Í*0, 6*0, 08*2=0,5856 W
doložka zahrnuje:
dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimoslaveniětní a

/nitrostavenistni dopravy
provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTSLIE

^.2*3*2=43,2000^

'oložka zahrnuje:

dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pra drenážní vrstvu,
fčetně mimostaveništní a vnitrostaveniělní dopravy
provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

'ILOTY ZE ŽELEZOBETONU C30/37

), 8*3, ̂ +0,225*0,225*6=5,53Í9 M7
>oiozKa zanmuje:

dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení
lo požadovaného tvaru pn jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a
působu hutněni, oěelřeni a ochranu betonu

zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované
rvanlivosti a vlastností

užití potřebných přísad a technologií výroby betonu
zřízení pracovních a dilatačních spár, včetně potřebných úprav, výplně, vložek,
ipracování, očiělění a ošetření

bednění požadovaných konslr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality
lovrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacich prostředků
podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého
etonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných oh/oró, ochranných a
ezpecnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení
vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel

zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a
'od., ve. ztížení práce a úprav kolem nich
úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení
úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně
yspraveni

upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí
nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění
výplň, těsnění a tmelení spára spojů
opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do
tyku se zeminou nebo kamenivem
případné zřízeni spojovací vrstvy u základů
úpravy pro osazeni zařízeni ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
objem betonu pro přebelonování a nadbetonování, který se nepřičítá ke
tannufipemii nhjpmii uúnlnjl nilnh;

PILOT Z OCELI 10505, B5DOB

, 2=1,2000 [A!

M3 0. 586 1193284, 001 113264, 42

M2 43, 200 148, 70 6 423, 84

M3 5. 532 3 345, 30 18506. 20

T 1. 200 28 249. 20 33 899. 04

23785, 5282 2

1349. 0064 2

3886, 302 2

7118, 7984 2



25| 2641271

-26T 271521

poiozKa zanTnůje"
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, účelně mimostavenistní a vnitrostaveniětní
dopravy
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezáni, ohýbáni a
spojováni do všech požadovaných tvarů (ve. armakošů) a uložení s požadovaným
zajištěním polohy a krytí 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 konstmkcí
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování
- úpravy výztuže pro zřízení kotevních pn/ků, závěsných ok a doplňkových konstmkcí
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům
hl|Mr1Vf'h. r)fn"f1N "wfylpni rin mpfír. ír. h tikříní nphn mítit nrn méřianí hliirinvch nrniirlFi
VRF< PRO PILOTY TŘ. l D DO 500MM

6'6^36, Í>OOÍ> W
položka zahrnuje:
- zřízení vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku, vrtací
práce zapaž. i nepaž. vrtu
- čerpání vody z vrtu, vyčištění vrtu
- zabezpečení vrtacích prací
- dopravu, nájem, provoz a přemístění, montáž a demontáž vrtacich zařízení a
dalších mechanismu
- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacim zařízení a dalších
mechanismů

- vrtací plošiny vč, zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.
- v případě zapáleni dočasnými pažnicemi jejich opotřebeni
- v nřjnqr^ 7anfl7enj susnfin?) veSkeré tiosnnílaření a. lli._iL

iTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMEMIVA DRCENÉHO

polštář pod opery 5, 2*1 "0. 1 "2=1, 0400 [A]

položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a
vnitrostaveniětní dopravu a jeho uložení
není-li v zadávací rfokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

36, 000 | 2 839, 80 102232, 80 21468, 888 2

M3 | 1, 040 l 1 367, 90 1 422, 62 298,7502 2

Svislé konstrukce 545 354, 89

271 _3333261

28| _3333651

MOSTNÍ OPERY A KŘIDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C40/50 (850)

1.055t 1. 93*4. 8*2+0,25*4. 8*0, 5*2=20. 747 [A]
- aoaani cersiveno oeionu (Deionove směsi; pozaaovane Kvaiiiy, -Tsno Uloženi

do požadovaného Ivaru pn jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a
způsobu hutněni, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované
tn/anlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spár, vňetně potřebných úprav, výplně, vložek,
opracováni, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení věech druhů pro bednění, uložení čerstvého
betonu, výztuže a doplňkových konstr, v?. požadovaných otvorů, ochranných a
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních ce), kapes, nálitků, a sedel,
-zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a
pod., ví, ztíženi práce a úprav kolem nich,

1'inrainf nrn nea^finf iró7fii7<> rlnnlňln-iinffh knnetn ilrfí já infhawpní

VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPER A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B

f50'20, 747/1000=0, 7260 [A]

M3 20, 747 14422,001 299213,23 |

T 3, 112 37170, 00 | 115673, 04

62834, 7783 2

24291, 3384 2



29| 31717

30| 317325)

31 317365

32|

-'oiozka zanmuje veSKery maienál, výrobky a pólolováry, vceme mimosiavenistni a
/nilroslaveniélní dopravy (rovněž přesuny), včetně naloženi a složení, případné s
jložením

dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a
spojování do všech požadovaných tvarů (ve. armakoěů) a uložení s požadovaným
zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
úpravy výztuže pro zřízeni železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ol

a doplňkových konstrukci,
veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům

cudných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů
vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),
nnvrr-hnuni l antiknrnyni nnrauii uv7tii7ť>

<OVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY

(otveníříms (10-1-10^6=120,0000 [A]
úložka zahrnuje dodávku (výrobu) kotevniho prvku předepsaného tvaru a jeho
)sazení do předepsané polohy včetně nezbytných prací (vrty, záliv)<y apod.)

ÍÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)

), 85*0, 3*6, r2+0, 35*0, 35*6, r2=4, 6055^/
loiozKa zanrnuje:

dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení
lo požadovaného tvaru pn jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a
:púsobu hutněni, ošetření a ochranu betonu,
zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované
wanlivosti a vlastností,

užiti potřebných přísad a technologií výroby betonu,
zřízení pracovních a dilatačních spár, včetně potřebných úprav, výplně, vložek,

(pracování, očištění a ošetření,
bednění požadovaných konslr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality

>ovrchu betonu, vfietně odbedňovacích a odskmžovacích prostředků,
podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednéní, uloženi čerstvého

retonu, výztuže a doplňkových konstr, vč. požadovaných otvorů, ochranných a
lezpečnostních opatření a základů těchlo konstmkcí a lešení,
vytvoření kotevních čel, kapes, nálitkú, a sedel,
zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a
iod., ve. ztížení práce a úprav kolem nich,
ijnraiA^ryn ne-a-ran; infrtjjfo _ť<ftnlřikftinirh Irnnctn itffí a inihaifan;
/Ý2TUZ ŘÍMS Z OCEL11 0505, B500B

1, 553=0, 5530 W
iQložKa zanmuje:
dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a
pojování do vSech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným
ajiětěním polohy a krytí výztuže betonem,
veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních pn/ků, závěsných ok
dopiňkových konstrukcí,
veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům
liirinvch nrniiflň wyprlpnf rln měpf ífh <ilťripi np.hn míst nrfi mpřoní hliidnúfh nrniiffň

1LOUPKY OHRADNi A PLOTOVÉ KOVOVÉ

0=20, 0000 [A]

~KG 120, 000 193, 30 23 196, 00

M3 4, 606 18585, 00 85 602, 51

T 0, 553 37 170, 00 20 555, 01

KS^ 3, 000 371, 70 1 115. 10

4871, 16 2

17976, 5271 2

4316, 5521 2

234, 171 2



[Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a pototovary, včetně mimoslavenišlní a
'vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naloženi a stažen i, pří pád ně s
uložením.
- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,
- dodáni materiálu v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně
pomůcek, přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její
hmotnost, dílenská montáž,

- dodání spojovacího materiálu,
-zřízení montážních a dilatačních spojů, spár, véelně potřebných úprav, vložek,
opracování, oíiětěni aoéetření,
- podpěr konstr. a lešení všech dmhů pro montáž konstrukci i doplňkových, včetně
požadovaných olvom, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto
konstrukce a feseni,
-jakákoliv doprava a manipulace dílců a montážních sestav, včetně dopravy
konstrukce z výrobny na stavbu,
- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a
zednických výpomoci,
- montážní dokumentace účetně technologického předpisu montáže,
- výplň, těsněni a tmelení spár a spojů,
- čištění konstmkce a odstraněni všech vmbů (vrypy, ollačeniny a pod. ),
- veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci,
- veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků,
- všechny druhy ocelového kotvení,
- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,
- zřízeni kotevních otvorů nebo jam, nejsou-fi částí jiné konstrukce, jejich úpravy,
očištění a ošetřeni,

- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do
zeminy,
- výplň kotevních otvorů (příp. podlití patních desek) matou, betonem nebo jinou
speciální hmotou, vyplnění jam zeminou,
- ošetření kotevní oblasti proti vzniku trhlin, vlivu povětmosti a pod.,

4

33| _421326[

34| _4213651

Vodorovné konstrukce
MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C35/45

5, 49*3*0, 36+5, 49*0, 263*0, 5*2=7, 373Í^7
-aoaani cersiveno oeionu tDeionove smesij pozaaovane Kvaiiry, jeno uiozeňT

do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované
twanlivosti a vlastností,

- užilí potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spár, včetně potřebných úprav, výplně, vložek,
opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a ods k růžová cích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a leseni všech druhů pro bednění, Dloženi čerstvého
betonu, výztuže a doplňkových konstr., v?, požadovaných ohforů, ochranných a
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
-zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a
pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,

ica-7ťiní ifú7tii-7a rinnlňlfni/ůfh Ifnnetn itcf. i a i/uhavonÍ

VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B_

7, 371 '0, 15Ú=1,1055[A]

M3
360 517, 73

7,373 | 15165,40 | 111 814,49 |

T 1, 106 | 37170, 00 | 41 110, 02

23481, 0429 2

8633, 1042 2



35| 42861

36[

37| _4655121

Položka zaftrnuje vesKer/ matená), výrobky a polotovary, včetně mimostaveniStni a
vnilroslavenišlní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s
uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a
spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným
zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
veškeré svary nebo Jiné spoje výztuže,
pomocné konstmkce 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 pn/ků, závěsných ok

a doplňkových konstrukcí,
uisSkťirp pnptřpni nrn yaiií-tění t;ni rrlr?nn<;1i wytii^P a hptnnii

MOSTNÍ LOŽISKA ELASTOMEROVÁ PRO ZATÍ2 DO 1 , OMN

4=4, 0000 M/
výrobní dokumentaci, jde-li o ložisko individuálně vyráběné
dodáni kompletních ložisek požadované kvality
přípravu, oíiélění a úpravy úložných ploch
osazení ložisek podle předepsaného technologického předpisu bez ohledu na

způsob uložení a kotveni
uložení do malty jakéhokoliv druhu včetně dodávky této malty
uloženi na plastické vložky nebo maltu včetně dodávky této vložky nebo malty
uložení na vrstvu plastbetónové malty nebo podobné vrstvy jako ochranu proti

průchodu bludných proudů
vyplněni kotevních otvorů
těšení a podpěrné konstmkce
tmelení, těsnění a výplně spár
nastavení ložisek a odborná prohlidka
dočasné zpevnění nebo naopak dočasné uvolnění ložisek
opatření ložisek znakem výrobce a typovým číslem
úpravy, očištění a ošetřeni okolí ložisek
přiměřeným způsobem je nutné zahrnout ustanovení pro TMCH 94 pro kovové

Itonstmkce.
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30

24*0, 25

dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení
do požadovaného ft/am pň jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované

tn/anlivosti a vlastnosti,

užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
zřízení pracovních a dilataéních spár, včetně potřebných úprav, výplně, vložek,

Dpracování, očištění a oěetreni,
bednéni požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality

Dovrchu betonu, včetně od běd novacích a odskružovacích prostředků,
podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení Čerstvého

setonu, výztuže a doplňkových konstr, vč. požadovaných otvorů, ochranných a
Dezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a

sod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně

/yspraveni,
ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a oslatních zařízení osazovaných

jo betonu,
konstrukce betonových kloubů, upevnění kolevnfch prvků a doplňkových konstrukcí,
nátěry zabraňující soudržnost betonu a beánění,
výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,
opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde pňjdou do

styku se zeminou nebo kamenivem,
připadne zřízení spojovací vrstvy u základů,
úpravy pro osazeni zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

3LAZBYZ LOMOVÉHO KAMENE NA MC

KUSÍ 4,000 11 894, 40 47 577, 60

M3 6, 000 5 649. 80 33 898, 80

M3 6,000 13232,50 79 395,00 __J

9991, 296 2

7118, 748 2

16672,95 2
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4, 8*50, 25=6, 000
položka zahrnuje:
nutné zemní práce (svahováni, úpravu pláně a pod.)
zřízení spojovací vrstvy
zřízení lože diažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tlouěfky
dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru
spárování, těsnění, Imetení a vyplnění spár MC případně s vyklínováním
úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

3LAŽBY 2 dlažby TRILOCK MC

<, a"6=28.8
položka zahrnuje:
nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
zřízení spojovací vrstvy
zřízení a dodání lože dlažby ze štěrkopísku předepsané kvality a předepsané

loušťky
dodávku a položení dlažby TRILOCK do předepsaného tvaru
spárování, těsněni, tmeleni a vyplněni spár připadne s vyklinováním
úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

3TUPMÉ A PRAHY VOD KORYT ZE 2ELBET DO C30/37 (837) VCET VÝZT

^3, 5*0, 4*0, 4=1, 1200 [A]
položka zahrnuje:
nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)
dodáni čersh/ého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uloženi

jo požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci íerstvého betonu a
'působu hulnéní, ošetření a ochranu betonu,
zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované

nanlivosti a vlastností,
užiti potřebných přísad a technologií výroby betonu,
zřízení pracovních a dilatačních spár, včetně potřebných úprav, výplně, vložek,

opracování, očištění a ošetřeni,
bednéní požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality

povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
podpěrné konslr. (skruže) a lešení všech dmhů pro bednění, uložení čerstvého

metanu, výztuže a doplňkových konstr., ve. požadovaných otvorů, ochranných a
lezpeénoslnich opatřeni a základů těchto konstrukci a lešení,
vytvořeni kotevních íel, kapes, nálitků, a sedel,
zřízení véecd požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, dražena

iod., vč. ztíženi práce a úprav kolem nich,
úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně

'yspraveni,
konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukci,
nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
výplň, těsnění a tmeleni spár a spojů,
opatřeni povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do

.tyku se zeminou nebo kamenivem,
případné zřízeni spojovací vrstvy u základů,
úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříháni, řezání, ohýbání a

ipojování do všech požadovaných tvarů (vč, armakoěů) a uložení s požadovaným
:ajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

~M2 | 28,800 | 1 263,80 | 36 397,44

M3 | 1, 120 | 9218, 20 | 10324, 38

7643, 4624 2

2168, 1198 2

_5,
_40| 563331

411 _569321

Komunikace
VOZOVKOVÉ VRSWY ZE ĚTÉRKODRTI TL. DO 150MM

Předazamostem(3*2. 9-i-3, 5'3, 0)=19, 2[A]
komunikace 22*4*2+20*4*2+5*4*2=376, 0000 fBJCelkem: A-^B=412, 0000 fC]
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládáni vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry
ZPEVNĚNI KRAJNIC ZE STÉRKODRTI TL DO 100MM

M2 19, 200 193, 30
184181, 47
3711, 36

M2 6, 750 156, 10 1 053, 68

779, 3856 2

221, 2728 2
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(2, 2-^2+3, 2+3, 1+3r0, 5=6. 75 [A]
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
-zřízení vrst/y bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0. 5KG/M2

plocha před mostem (3"2, 9+3, 5':3)=19, 2 [A]
plocha na mostě 5, 5*4=22, 0000 fBJCelkem: A*B=41. 20 ÍC]
- dodání všech předepsaných materiálů pro pasinky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
. zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSWYACO 11 TL. 40MM

předmostem (3"2, 9+3, 51'3)=19, 200{A}
most 5, 5*4=22.0000 fBJCelkem: Ai-B=41.200 {C]
- dodání směsi v požadované kvalitě
- oéiěténí podkladu
- uloženi směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v
předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních
spár a spojů
- úpravu napojeni, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovacú, vpustí, šachet a pod.
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSWY MODIFIKACP 16+, 16S TL. 70MM

f3%9+3, 5*3;=79, 20
- dodání směsi v požadované kvalitě
-očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v
předepsané tlouěfce
- zřízeni vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních
ipar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacícti
proužků, odvodňovačú, vpustí. Šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovaců, vpustí, šachet a pod.

LITY ASFALT MÁ IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11

16, 5VO, 045=0, 7425[A]
- dodání směsi v požadované kvalitě

očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v
předepsané tloušťce
- zřízeni vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních
spár a spojů
úpravu napojení, ukončeni podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích

proužků, odvodňovaéů, vpustí, šachet a pod.
nezahrnuje postřiky, nátěry

nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvod no vacích proužků,
odvodňovafiů, vpustí, šachet a pod.
ťÝPLŇ SPÁR ASFALTEM

zálivka napojení nové a stávající konstrukce; 3, 5+3,5=7,0000 [A]
položka zahrnuje:

dodávku předepsaného materiálu
_vy6ištění a výplň spár tímto materiálem
/ÝPLŇ SPÁR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM

spáry u ffmsy 6, 1'2=12, 2000 [A]
položka zahrnuje:

dodávku předepsaného materiálu

vyčiětění a výplň spár tímlo materiálem
Úpravy povrchů, podlahy, výptné otvorů

M2 | 41, 200 i 29, 70 1 223, 64 256, 9644 2

M2 | 246, 000 | 490, 60 120687, 60 25344. 396 2

M2 | 19, 200 | 773, 10 14843, 52 3117, 1392 2

M3 j 0,743 | 52 038,00 | 38 664, 23^ 8119, 4883 2

7, 000 208, 20 1 457. 40

12, 200 | 208, 20 2 540, 04

306, 054 2

533, 4084 2

0,00
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Přidružená stavební výroba
IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI
NÁTĚRY

2*4, 4*2+1f 1, 5f4+4, 4'1, 2-*-4, 4*0, 8=32, 4000[A]
Doložka zahrnuje:
dodání předepsaného izolačního materiálu
očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné

/yspraveni
zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet, soustavy nebo systémi

sedle pňslušného lechnolog. předpisu
zřízeni izolace i Jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovnich spár a spojů
úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků,

Jjlatačnich zařízeni, odvodnění, otvorů, neizolovaných misi a pod.
zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodněni nejnižěích misi, pokud

jokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
provedení požadovaných zkoušek
nezahrnuje ochranné vrstvy, napr, geotextilii, cementový peter, izolační přizdivku

ZOLACE MOSTOVEK POD VOZOVKOU ASFALTOVÝMI PÁSY

3, 1'3=18,3000{A]
roložka zahrnuje:
dodání předepsaného izolačního materiálu
očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i připadne

/yspraveni
zřízeni izolace jako kompletního povlaku, případné komplet, soustavy nebo systému

TOdle 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, obmbníkú,

jilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud

lokumentace pro zadání stavby nestanoví jina(<
ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
úprava, očistént a ošetření prostoru kolem izolace
provedení požadovaných zkoušek
nezahrnuje ochranné vrstvy, např. litý asfalt, asfaltový beton

/ této položce se vykáže i izolace rámových konstmkcí (mosty, propusty, kolektory)
ZOLACE MOSTOVEK LITÝM ASFALTEM POD ŘÍMSOU

^7*6, 1*2=8, 5400 [A]
položka zahrnuje:
dodání předepsaného izolačního materiálu
oéiětění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné

fyspraveni
zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet, soustavy nebo systému

)odle příslušného technolog, předpisu
zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
úprava u okrajů, rohů, hran, dilalačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků,

filataénícti zařízení, odvodněni, otvorů, neizolovaných míst a pod.
zajištění odvodnění povrchu izolace, vfietně odvodnění nejnižších míst, pokud

lokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
úprava, očištění a oěelření proslom kolem izolace
provedení požadovaných zkoušek
nezahrnuje ochranné vrstvy, např, lepenku s hliníkovou vložkou, litý asfalt, asfaltový

>eton

OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU

1, 5*6, ^=27, 4500 W
>oložka zahrnuje:
dodání předepsaného ochranného materiálu

zřízení ochrany izolace
)PLOCEN! Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POTAŽENÉHO PLASTEM

t*f, 5+3^, 5=9, OOOM/

M2 32, 400 133, 80

85 429,90

4335, 12

M2 18, 300 | 862, 30 15780, 09

M2 8, 540 512, 90 4380, 17

M2 27, 450 1 263, 80 34691,31 ]

M2 9, 000 669,10 6021, 90

910, 3752 2

3313, 8189 2

919, 8357 2

7285, 1751 2

1264, 599 2
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- položka zahrnuje vedle vlastního pletiva i rámy, rošty, lišty, kováni, podpěrné,
závěsné, upevňovací pn/ky, spojovací a těsnící materiál, pomocný materiál,
NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)

4, -lf5, 5=22.5500 [A]

(0, 65+0,85*0,35+0.15^5,5 f 2=22,0000 [B]
r23+26)*2+0, 2=-f9, 6000 ÍC]
- položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu
(odmaštěni, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru
předepsaným postupem a splněni všech požadavků daných technologickým
předpisem.
NÁTĚRY BETON KONSTR Prf P S5 (OS-DI)

1, 5"B, 52=12, 7800 [A]
- položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu
(odmaštěni, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru
předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým
předpisem.
Potrubí
POTRUBÍ Z TRUB ŽELEZOBETONOVÝCH ON DO 1000MM

13=13, 0000 fA]
položky pro zhotovení potmbí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technofogického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky,
spojovací a těsnicí materiál a pod. ), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků,
včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízeni plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle přísluěného
technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spár a spojů,
pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěra vyústěni,
zaústěni, napojení, vyvedení a upevněni odpad. vyústí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), pňpadně izolací, nejsou-li tyto práce
předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v
kolektorech, chráničkácti

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

?KY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM

-f5. 5=22, OOOOW;
položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
-dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky,
spojovací a těsnící materiál a pod. ), podpěrných, závěsných a upevňovacích pn/ků,
včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného
technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých Částí po etapách, včetně pracovních spár a spojů,
pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěra vyústění,
zaústění, napojení, vyvedení a upevněni odpad, vyústí
- ochrana potrubí nátěrem (ve. úpravy povrchu), případné izolaci, nejsou-li tyto práce
předmětem jiné položky
- úprava, očiětění a ošetření prostoru kolem potrubi
včetně případně předepsaného utěsněni konců chrániček

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v
kolektorech, chráničkách
ČHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM

2'5,5=11.0000 m

M2 19. 600 624, 50 12240, 20

M2 12, 780 624, 50 7981, 11

31 699. 80
M 13, 000 1 784,20 23 194, 60

M 22, 000 237, 90 5 233, 80

M 11, 000 297, 40 3271, 40

2570, 442 2

1676, 0331 2

4870, 866 2

1099, 098 2

686, 994 2



položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
. zahrnuje:
l- výrobní dokumentaci (vfcetně technologického předpisu)
l-dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky,
spojovací a těsnící materiál a pod. ), podpémých, závěsných a upevňovacích pn/ků,
včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očiětění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného
technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých části po etapách, včetně pracovnich spár a spojů,
pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů Šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění,
zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad, vyústí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce
předmětem jiné položky
- úprava, očištěni a ošetření prostoru kolem potrubí
včetně případně předepsaného ulésnéní konců chrániíek

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

?
58| _9112A3I

59) ^_______ 9112B1J

60 [ _913551

61| _9141741

621 ______ 9148141

63| _9161141

641 _917224)

Ostatní konstrukce a práce
ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM

5, 5*2=11, 0000 [Ai
položka zahrnuje:
- demontáž a odstraněni zařízeni

jeho odvoz na předepsané místo
ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ

5, 5*2+0,6*4=^3,4000 W
položka zahrnuje:
dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy
kotvení sloupků, t. j. kotevni desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud
zadávací dokumentace nestanoví jinak
případné nivelaéní hmoty pod kotevní desky
EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU

2=2,0000 [A]
položka zahrnuje štítek s evidenčním číslem mostu, sloupek dopravní značky víetné
osazení a nutných zemnich prací a zabetonování
DOPRAV ZNAČKY ZÁKL VEL HLINÍK FOLIE TR 2 - DOD, MONT, DEMONT

4=4, 0000 {A]

položka zahrnuje:
dodávku a montáž značek v požadovaném provedení
u doíasných (provizorních) značek a zaňzení údržbu po celou dobu troáni funkce,

náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených části
odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z4 OCEL DODÁVKA. MONTÁŽ, DEMONTÁŽ

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

DOPRAV SVĚTLO VÝSTRA2 SAMOSTATNÉ - DOD, MONTA2. DEMONTÁŽ

2=2, 0000 [A]
3oložka zahrnuje:
dodání zařízeni v předepsaném provedení včetně jejich osazení
údržbu po celou dobu In/ání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů,

lulnou opravu poškozených částí
napájení z baterie včetně záložní baterie

SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ SÍR 150MM

obruba v před a za mostem
3, 2+2+3, 2+3, 1+3=13, 500 fA]

M 11, 000
368 708.62

356, 80 l 3924.80 l

M 13, 400 9069,50 | 121 531,30 |

KUS| 2,QOO_ 1 040,80 | 2081,60 |

KUSÍ 4,000 3717,00 | 14868,00 |

KUSÍ 8, 000 1 486,80 [ 11 894,40 |

KUSÍ 2,000 743, 40 | 1 486, 80

M 13, 500 639, 30 l 8 630, 55

824. 208 2

25521, 573 2

437, 136 2

3122, 28 2

2497, 824 2

312, 228 2

1812, 4155 2



65 i 91911;

93140f

93631

68) 9671661

Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací
dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.
ŘEZÁNI ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK 3 100MM

6*4=10, 0000 {A]

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

MOSTNÍ ZÁVĚRY PODPOVRCHOVÉ

2*4, 5=9, 0000 W?
fy roční aoftumeniace (ve. lecnnolófiičkéhó pťefliiišu)
dodání kompletního dil. zařízení ve. věech přepravních a montážních úprav a

Izaňzení

[- řezání a svářeni na staveništi a eventuelní nutnou opravu nátěrů po těchto úkonech
l- bednění a dodatečné zabetonování dilatačního zařízení

pro kovové součásti je nutné užít ustanovení pro TMCH. 94
l- dodání spojovacího, kotevního a těsnícího matenalu

[- úprava a poprava prostoru, včetně kotevních prvků, jejich ošetřeni a očišlění
l- zřízeni kompletního mostního závěru podle příslušného technolog, předpisu, včetně
[předepsaného nastavení

l- zřízení mostního závěru po etapách, včetně pracovních spár a spojů
'-úprava mosl. závěru ve styku s ostatními konstrukcemi a zařízeními (u obrubníků
a podél vozovek, na chodnících, na římsách, napojení izolací a pod.)
- ochrana mostního závěru proti bludným proudům a vývody pro jejich měření

ochrana mostního závěru do doby provedení definitivního stavu, veškeré provizorní
finmW ,s|,Qnatřonj
DROBNÉ DOPLNK KONSTR BETON MONOL

otisk letopočtu 1=1, 1,
aoaani cersr détaffu' tDeionovs směsic požáďóyane Kvality, jeriů uloženi

do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované
tn/anlivosti a vlastností,

užilí potřebných přísad a technologií výroby betonu,
zřízeni pracovních a dilatačních spár, včetně polřebných úprav, výplně, vložek,

)pracování, očištění a oěelřeni,

bedněni požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality
Dovrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskmžovacích prostředků,
podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednéní, uložení čerstvého

)etónu, výztuže a doplňkových konstr, vč. požadovaných otvorů, ochranných a
rezpeénostnich opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

zřízeni všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a
)od., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,

inrRW_Fťn QS^pni "ú^ti^o rlnntřjlrpi /úfh 1/nnctn itrr.i a in,hlinrRW_r<n OS^7pni "ú^ti^o rlnntřjlrpi /úfh 1/nnctn itrr.i a in, ha>, an;

YBOURANI ČASTI KONSTRUKCÍ 2ELEZOBET S ODVOŽĚM-DO-T2KM~

most 6, 5f4"0, 4=10, 4000 [A]
Wěry (4, 6+4, 2)1'0, ei '2=14, 0800 fBJCeíkem: A+B=24,4800 fd

položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami včetně uložení
ia skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s
fýjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do
iednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z
šatných předpisů

M l 10. 000 l 178. 40 1 784. 00

9, 000 l 2 973. 60 26 762. 40

374, 64 2

5620, 104 2

M3 j 1, 000 l 1 040. 80 1 040. 80 218, 568 2

M3 | 24, 480 l 7136. 60 174 703. 97 36687, 8337 2

499005, 776


