
SPOl S R̂ a np SANAP spol. s r.o.
Marie Pomoc ne 4

412 01 Litoměřice

Poštovní adresa: Palackého 282, 411 55 Terezín

Obec Psáry
Pražská 137
25244Psáry

V Litoměřicích dne 25. 10.2018

Věc: Nabídka - Havarijní rekonstrukce mostku v úl. Za Můstkem, obec Psárv

Váženi,

přílohou Vám zasíláme cenovou nabídku na veřejnou zakázku malého rozsahu "Havarijní
rekonstrukce mostku v úl. Za Můstkem, obec Psáry".

K naši cenové nabídce bychom rádi poznamenali, že nám není jasné následující:
Řešení záběrů soukromých pozemků pro realizaci
Provizorní lávka pro pěší
Způsob řešeni objízdné trasy (pravděpodobně nelze zajistit výjezd osobních vozidel
z pnlehlých objektů

Za SANAP s. r.o.

Marcel Křiž

Jednatel společnosti

^ i <^S. /

SANAP
spglgčnost< mčwilm omazeným

Míiris Poničené 4
412C1liTOS-5?ŘICE

tál. : 416 735 715 Sa:: 418 732 S40
Dii: eZ4', 3247M

!CO. 41324714
OtÍ:CZ41324714
zaps v OŘ véd u Krajského soudu u Ústí n L , ocfd C, ví 585

e-mail. mfofiisanap a', www. sanap. cz
té!'302 417 776, 725 925 101



SMLOUVA O DÍLO

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

v

CL I. Smluvní strany
Objednatel:

zastoupený:

se sídlem:

IČ:
DIČ:

Obec Psáry

Milanem Váchou, starostou obce

Pražská 137, 252 44 Psaly

00241580
CZ00241580

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

dále jen " objednatel"

Zhotovitel:. SANAP společnost s ručením omezeným

osoba oprávněná k jednání za spol: Marcel Knž, jednatel společnosti

se sídlem: Marie Pomocné 291/4, 412 Ol Litoménce

IČ:
DIČ:

41324714
CZ41324714

osoba oprávněná k jednám
ve věcech technických: Marcel Kříž, 602 417 778

dále Jen " zhotovitel"

v

ČI. U. Předinét a účel smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpeéi pro objednatele dílo spočívající
v provedeni prací a dodávce materiálů dle projektu spol. Firast s. r. o., Stránčická 1084/29,
Praha 10: "Rekonstrukce mostu uL Za Můstkem (SO Ol) Psáry" (dále jen Dílo), stavebm
povoleni vydané dne 26. 6.2018 MSŮ Čemošice č.j. MUCE 38837/20Í8 OSU.
l. ObjeAiatel se zavazuje dílo provedené bez vad a nedodélků převzít a zaplatit sjednanou

cenujakjedohodnuto vel. III. této smlouvy. .
2. Veškeré podklady, které objednatel předal zhotoviteli k provedení díla, jsou majetkem

objednatele. Zhotovitel předá tyto podklady objednateli zpět bez zbyteéného odkladu,
nejpozději do tří dnů, po ukončem této smlouvy.



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

4. Při zpracovávání díla je zhotovitel povinen dodržovat právní předpisy, ČSN technické
nonny, ujednání této smlouvy a fídit se předanými výchozími podklady objednatele a jeho
pokyny. Zhotovitel je vSak povinen objednatele upozornit na nevhodnost jeho požadavků a
pokynů nebo vady objednatelem předaných podkladů, jinak odpovídá za škodu tím
způsobenou.

ČI. III. Cena d0a
l. Cena díla činí l 958 603,-K6+DPH21%tj. 411 307,-Ke, cena celkem 2 369 910, -Kč.

nabídka zhotovitele, včetoie výkazu výměr je přílohou i. l této smlouvy.
2. Dohodnutá cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla dle

této smlouvy. Sjednaná cena je cenou nejvýše připustaiou.

ČI. IV. Platební podmfnky

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

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

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

4. Objednatel je oprávněn doručenou fakturu ve lhůtě splatnosti zhotoviteli vrátit, jestliže
vyúčtovaná cena není v souladu s cenou za provedení předmětu díla sjednanou v této
smlouvě nebo faktura neobsahuje náležitosti dle předchozího odstavce tohoto článku.
Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává b6žet původní lhůta splatnosti.
Nová lhůta splatoiosti v délce 21 dnů začne běžet od doméenf nové nebo opravené faktury.
Do doby doručeni nové nebo opravené faktury není objednatel v prodleni s placením ceny
za dílo.

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

ČI. V. Doba a místo plnění
l. Zhotovitel se zavazuje zahájit dílo 1. 3. 2019 (dle klimatických podmínek) a stavbu dokončit

do l O týdnů.

Místo phiěni: můstek v úl. Za Můstkem, Psáry
2. O převzetí díla bude sepsán písemný protokol (stavební deník).

ČI. VI. Záruka



l.

2.

3.
4.

5.

6.

Dílo má vady, jestliže jeho provedeni neodpovídá předmětu plnění definovanému v této
smlouvě a příslušným právním předpisům.
Zhotovitel odpovídá za vady díla, za odborné zpracování, za správnost a úplnost a za soulad
díla s podmínkami této sndouvy, pokyny a podklady předanýnii zhotoviteli objednatelem
a právumi předpisy.
Zámcní lhůta díla počíná běžet převzetím díla objednatelem a její délka činí 3 roky.
Objednatel je povinen vady díla písemně reklamovat u zhotovitele, a to bez zbytečného
odkladu po té, co se o nich dozvSděl.
Právo na odstranění vady předmětu díla objednatel u zhotovitele uplatní písemnou fomiou.
Zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději do deseti pracovmch dnů od domiení
reklamace, reklamovanou vadu odstraní.
Zhotovitel odpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím chybných
podkladů a pokynů předaných objednatelem nebo tfetími osobami, pokud na jejich
chybnost objednatele neupozornil, ai ji mohl zjistit.

2.

3.

4.

5.

ČI. VH. Sankce
Pro případ prodlení zhotovitele:

a) s předáním díla se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05% z ceny díla včetně DPH
nejméné však l .000, - Ki za každý zapoíatý den prodlem,

b) s odstraněním záruíní vady dle odst. 5 61. VI. se sjednává smluvm pokuta ve výši 2. 000,-
Ke za každý započatý den a neodstraněnou vadu.

Pro případ prodlení objednatele s úhradou faktury se sjednávají smluvm úroky z prodlení
ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlem.
Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu na účet objednatele ve lhůtě uvedené ve
vyůítovám smluvní pokuty.

Uhrazením smluvní pokuty něm dotčen nárok na náhradu škody, kterou je možno vymáhat
samostataé vedle smluvní pokuty.

Uhrazením smluvm pokuty nezaniká povinnost odstranit závadný stav.

l.

2.

ČI. Vlil. Ukoníení smluvního vztahu

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

Objednatel je opravnén od smlouvy odstoupit v pnpadě, že zhotovitel podstatné nebo
nepodstatné poruší ustanoveni této smlouvy.

Za podstatné porušeni povinnosti zhotovitele dle této smlouvy se považují zejména
případy, kdy

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

b) zhotovitel neopravnéně nebo bezdůvodně přeruší či ukončí prováděni díla před jeho
rádným dokončením a předáním objednateli,

c) zhotovitel při prováděm díla postupuje v rozporu s pokyny objednatele.



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

5. Odstoupení musí být učiněno v písemné formě a je účinné od okamžiku domcení druhé
smluvní straní.

v

ČI. IX. Závěrečná ustanovení

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

2. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platnosti originálu, z nichž každá
smluvili strana obdrží jedno. Nedílnou součásti této smlouvy je příloha c. l - cenová
nabídka zhotovitele vcetaě výkazu výměr.

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

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

V Psárech dne

Za objednatele

Milan Vácha

starosta

V Litoméřicich dne 24. 10. 2018

SAKA?
Za zhotovitele .F:Í|I;N<I i -. -.. '!i'"e*y>'"

ť;.... '.

UL. <U^.
L:. -,

Marcel Kříž /

jednatel spo]e{iíosti

73^ S^U



Technická kvalifikace - seznam stavebních prací obdobného charakteru

Veřejná zakázka:
Název: Havarijní rekonstrukcenTpstku v úl. Za Můstkem, obec Psáry

Zadavatel

Název:

IČO:
Obec Psáry
00241580

Dodavatel:

Název:
IČO:

SANAP společnost s ručením omezeným
41324714

Za nadepsaného dodavatele tfmto čestně prohlašuji, že dodavatel řádné poskytl a dokončil následující
stavební práce:

stavební práce č. l
Název:

Objednatel:
Kontakt:

Termín realizace:

Hodnota v Kč bez DPH:

Oprava TU Praha Hostivař - Praha hl. n.

5trabag Rail a. s.

Fomáš Bitek, tel. 475 300 222

34/15 - 06/16

1193 178, - K{

stavební práce č. 2
Název:

Objednatel:
Kontakt:

Termín dokončeni:

Hodnota v Kč bez DPH:

Správa mostů v km 144, 972 a 145, 369 Mladotice - Žlhle
3JW Praha spol. s r. o.

van Kavka, tel. 606 747 521

36/15-08/15
> 398 784, - Kč

stavební práce č. 3
Název:

Objednatel:
Kontakt:

Termín dokončení:

Hodnota v Kč bez DPH:

11/01611 Vrchovina - 2 x propustek
Jdrzba silnic Královéhradeckého kraje a. s.
'etr Buliček, tel. 725 901 143

18/17 - 12/17
> 141 697, - Kč

Datum zpracování nabídky: 24. 10.2018

Podpis osoby oprávněné
zastupovat dodavatele:

.É;"'''vdfl'"',fn". ;'1 . '",icit>rów/>)fttt'
>.. .. ' /<<

11.., <

Marcel Kříž T:/
jednatel společnosti /

/



Datum vzniku a zápisu:
Spisová značka:

Obchodní firma:

Sídlo;

Identifikační číslo:

Právní forma:

Předmět podnikání:

Statutární orgán:
Jednatel:

Počet elenu:

Způsob jednání:
Společníci:

Společník:

podn:

Spoleénfk:

podn:

Základní kapitál:
Ostatní skutečnosti:

Výpis

z obchodního rejstřfku, vedeného
Krajským soudem v Ústí nad Labem

oddfl C, vložka 565
25. íervna 1991

c 565 vedená u Krajského soudu v Ústi nad Labem
SANAP společnost s ručením omezeným
Litoméřice, Marie Pomocné č.4, PSČ 41201
413 24 714

Společnost s ručením omezeným

kadeřnictví

kosmetické služby
projektová činnost ve výstavbě
Výroba^ obchode služby neyvedenév_pr[lohách l ai 3 živnostenského zákona
Prováděni staveb, jejich změn a odstraňovánT" - - - - - - --
Pedikúra, manikúra

MARCEL KŘÍŽ, dat. nar. 14. února 1973
Litoměřice - Předměstí, Karolíny Světlé 2214/8, PSČ 41201
Den vzniku funkce: 23. listooadu 2011
l -

Jednatel zastupuje společnost samostatně v plném rozsahů

LADISLAV KŘÍŽ, dat. nar. 27. června 1946
Sámova 1131/19, Předměstí, 412 Ol Litoměřice

Vklad: 312 000, - Ke

Splaceno: 100%

Obchodní podíl: 312/735
Druh podílu: základní

Kmenový list: nebyl vydán
MARCEL KŘÍŽ, dat. nar. 14. února 1973
Karoliny Světlé 2214/8, Předměstí, 412 Ol Litoměřice

Vklad: 423 000, - Kč
Splaceno: 100%

Obchodní podíl: 423/735
Druh podHu: základní

Kmenový list: nebyl vydán
735 000, - Ke

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst.
5 zákona č,90/20l2Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Údaje platné ke dni: 23. října 2018 03:37
1/1



Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku
Platnost k Ol. 10.2018 09:10:32

Obchodní firma: SANAP společnost s ruiienim nmezením
Adresa sídla: Marie Pomocné 291/4, 412 Ol, Litoměřice. Předměstí
Mmtifíkami číslo osoby: 41324714
Statutární orgán nebo Jeho členové:

Jméno a pnjmcii): Marcel Kříž (5)
Vznik fimkce: 23. 11.2011

Živnostenské oprávnění č. l

Předmět podnikini: Projektoví činnost ve vestavbě
Dluh živnosti- Ohlašovací vázaná

Vznik oprávněni: 07. 10. 1992

Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou

Odpovědný zástupce:

Jméno a pHjmeni: Ing. Jiří Vaněíek (l)

živnostenské oprávněni c,2

Pfedmět podnikáni: Kadeřnictví'

Dmh živností: Ohlaiovaci řemeslni

Vznik oprávněni: 03.03. 1994

Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou
Odpovědny zástupce:

Jméno a pnjmeni: Marcela Kříiová (2)

Živnostetiské oprá vněn i C. 3
Pfedmit podnikáni: Kosmetické služby
Druh živnosti; OhlaSuvacf řemeslná
Vznik opmvnéni: U3. 03. 1994

Doba platnosti oprávnéní: na dobu neuriiitou

Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmem: Helena Křížoví (3)

Živnostenské oprávnění Č.4
Předmět podnikini: ProvádSnf staveb, jejich změn a odslraňováiif
Druh živnosti: Ohlaiavaci vázáni
Vznik oprivnini: 07. 1(1. 1992

Dobaplatnosd oprávněni: na dobu neurťitou
Odpovědný zástupce:

Jméno a pnjmeni: Ladislav Kříž (4)

Živnostenské oprávnění Č.5
PředmSt podnikáni: Pediklira, manikúra
Druh žiniosti: Ohlašovací" řemeslná
Vznik opravninl: 11. 11. 1998

Doba platnosti oprávnění; na dobu neurčitou
Odpovědny zástupce:

Jméno a pňjmeni: Měkna KřUovi (3)

ZVW2. 8WE60041/0.12



Živnostenské opravném č. 6

Prcdmit poánikini. Výroba, obchod a služby neuvedené v phlohách I až 3 živnostenského zákona
Obory iinnosti: Velkoobchod a maloobchod

Ubytovací služby
Realitní činnost, správa a udraba nemovitostí

Drali živnosti: Ohlašovací volna

Vznik oprávnini; 03. 08. 1992

Doba platnosti oprávněni: na dobu neurÍitou

Provozovny k předmětu podnikání číslo
l. Pmjektová činnost ve výstavbě

Adresa: Marie Pomocné 291/4, 412 Ol, Litomiřlce - Předměstí
Identifika&ii číslo provozovny: 1002637031
Zaliájení provozováni dne: 07. 10. 1992

2. Kadeřnictví

Adresa; Marie Pomocné 291/4, 412 Ol, Litoměřice. Předměitf
Identifikační iislo provozovny: 1002637031
Zahájeni provozováni dne: 21.03.1994

3. Kosmetické služby

Adresa: Marie Pomocné 291/4, 412 Ol, Litoměřice - Předměstí
Identifilraéni číslo provozovny: 1002637031
Zahájeni provozování dne: 21. 03. 1994

4. Prováděni staveb Jejich změn a odstraňováni
Adresa; Marie Pomocné 291/4, 412 >1, LitoměHce - Předměsti
Identifikatni číslo provozovny: 1(102637031
Zahájeni provozováni dne: 07. 10. 1992

5, Pedikúra, manikúra

Adresa: Marie Pomocné 291/4, 412 Ol, Litoměřice - Předm&ti
Identifikační číslo pmvozovny: 1002637031
Zahájeni provozování dne: 11. 11. 1998

6. Wrota. obchod a služby neinvilené v přílohách l ai 3 živnostenského zákona
Ohoř činností: Uhytovaci sháhy

Adresa: Palackého 282, 41] 55, Tereiin
Identifikatni číslo provozovny: 1011568144
Zahájeni provozováni dne: 11. 04. 2017

Seznam zůfiastnEných osob

Jméno a prfjmeni: Ing. JiH Vaněíck (l)
Datum narozeni: 28.07.1953

Obcanslvi: Česká republika

Jméno a příjmení;

Datum narozeni;

Občanství:

Jméno a příjmení:

Datum narození:

Občanství:

Marcela Křížová (2)

21.05.1947

Čeiki republika

Helena Křížová (3)

24. 07. 1975

Česká republika

. 2-
ZVW 2 8 WEB 0041/032



Jméno a pfijmeni:

Datlím narozeni:

Občanství:

Ladislav Křiž (4)
27.06.1946

Český republika

Jménoapřijmeni:
Datum narození:

Marcel KHZ (5)
14.02. 1973

Úřad pHsluSný podle §71 odst. 2 živnostenského zákona: Mfotiký úřad LltomiHce

Mmiste^tvo průmyslu a obchodu osvédiuje, íe údaje uvedené v tomto výpise jsou k datu platnosti vypiš
v živnostenském rejstříku.

-3-
ZVWZSWEBOO'1im3



<5<Aspe
Firma: FIRAST s. r. o.

Soupis objektů s DPH

Stavba: 35890 - Most Za můstkem
Varianta: IV -

Odbytová cena:
OC+DPH:

1 958 603, 31
2369910, 01

r*rad

SO 001
SO 201
S090-

liBB

Všeobecné položky
Most

Přeložky síti

GB

247 189, 00
1 591 414, 31

120000. 00

lil ii^^^ni^^ni iiriii n
51 909, 691

334197, 01]
25 200,001

299 098,69
1 925611,32

145200.00
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-2J 02941:

-31 0294;

4 0294^

^1 02945

íahrn^je veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
3STATNI POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ

<ontroln[ měření a vytyčováni v průběhu stavby

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
3STATNI POŽADAVKY - VYPRACOVANÍ DOKUMENTACE

lavarijní a povodňový plán -(tiskem 2x +1x CD)
'evná cena.

shrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemT
3STATNI POŽADAVKY - VYPRACOVANÍ MOSTNÍHO LISTU
/IOSTNI LIST (5x tiskem + 1x CD)
'evná cena.

shrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
)STATNI POŽADAVKY - VYPRACOVANÍ RDS

'Uy ( USiKtílll 4X + ix i,uj. uuyaii uiy yiiiyiiiiuy piu
lokumentaci staveb PK a mostních konstrukci, v souladu s PDPS, Řeší podrobnosti
ira kvalitní a bezpečné zhotoveni stavby. Vypracuje autorizovaná osoba. Odsouhlasí
nraiira cťawh" 7-/^-i'"-<4.nl nnE.i,,,+ng nrn;nL.tn>,--.ii <-<nl/. imAn+n/<i i,n <-t, ir, n; ncp-t.Dnoo

ahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

)STAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENTVDÍGTTFORMĚ-
lokumentace skutečného provedení stavby. Výkresy a souvisejfcf písemnosti
hotovené stavby potřebné pro evidenci mostu. Výkresy odchylek a
měn stavby oproti DSP, PDPS. Ověřené podpisem odpovědného zástupce
hotovitele a správce stavby - tiskem ve 4 vyhotoveních a 1 x na CD. Zadavatel
oskytne projektovou dokumentaci ve stupni DSP+PDPS v otevřeném formátu *.dwg.

ahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
'STAŤ POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN
leometrický oddělovací plán pro majetkové vypořádáni vlastnických vztahu,
Dtvrzený katastrátnfm úřadem.
2 x tiskem

evná cena.

HM 1, 000 14 250. 00 14250. 00

KČ 1.000 7 125, 00 7 125. 00

30UBOR] 1, 000 8 075, 00 8 075. 00

KČ 1, 000 53 200,00 53 200. 00

KČ 1, 000 26 600.00 26 600. 00

KČ 1, 000 14 250, 00 14250. 00



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

KUS | 1, 000 117100, 00] 17100, 0061 0295221 OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY
hlavni Drohlidka provizoria před uvedenfm do provozu, periodické prohlídky

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
71 029531 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA KUS | 1,000 l 8075, 00 | 8075, 00

položka zahrnuje :
- úkony dle ČSN 73 6221
- provedeni hlavni mostní prohlídky oprávněnou fyzickou nebo právnickou osobou
- vyhotoveni záznamu (protokolu), který jednoznačně definuje stav mostu

81 029601 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR KČ l 1,000 | 19 000, 00 l 19000, 00

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovaným dozorem
KČ | 2, 000 l 2707, 00 | 5414, 00-91 029901 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE

Náklady na zřízeni informačních tabulí s údaji o stavbě s textem dle vzoru
objednatele. Po ukončeni stavby odstraněni. Pevná cena.

položka zahrnuje:
- dodáni a osazení informačních tabuli v předepsaném provedení a množství s
obsahem předepsaným zadavatelem
- veškeré nosné a upevňovacf konstrukce
- základové konstrukce včetně nutných zemních prací
- demontáž a odvoz po skončení platnosti
- připadne nutné opravy poškozených éáti během platnosti
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položka zahrnuje:
vodorovná a svislá doprava, přemfstěnf, přeloženi, manipulace s výkopkem
kompletní provedeni vykopávky nezapažené i zapálené
ošetřeni výkopiště po celou dobu práce v něm v6. klimatických opatřeni
ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedeni, konstrukcf a objektů vč. jejich

jočasného 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)
čerpáni vody ve. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní' čerpací soupravy (viz

jstanovenl k pól. 1151, 2)
potřebné sníženi hladiny podzemní vody
těženi a rozpojovánf jednotlivých balvanů
vytahování a nošeni výkopku
svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni

.nehodnocené klimatickými vlivy
ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
paženi, vzepřeni a rozepřeni ve. přepažovánl (vyjma štétových stěn)
úpravu, ochranu a očištěni dna, základové spáry, stěn a svahů
zhutnění podloží, připadne i svahů ve. svahováni
zřízeni stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná

roložka

udržováni výkopiště a jeho ochrana proti vodě
odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
třídění výkopku

veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy,
lájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostěni, zpevněné plochy, zakryti a pod.)
nezahrnuje uloženi zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazuji
;ev položce 6. 0141"
/YKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. l

.ýkop pro betonové potrubí DN100 16*2, 0*0, 7=22, 4000 [A]

M3 22, 400 120, 00 2 688, 00



11 13173

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístěni, přeloženi, manipulace s výkopkem
- kompletní provedeni vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemnfho vedeni, konstrukci a objektů v6. jejich
dočasného zajištění
- 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 v6. éerpacich jímek, potrubí a pohotovostní čerpací' soupravy (viz
ustanoveni k pól. 1151, 2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahováni a nošeni výkopku
- svahováni a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni
znehodnocené klimatickými vlivy
- ruénf vykopávky, odstraněni kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření v6. přepažováni (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištěni dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů v6. svahováni'
- zřízeni stupňů v podloží a lavic na svazích, neni-li pro tyto práce zřízena samostatná
položka
- udržováni výkopiště a jeho ochrana proti vodě

HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ l NEPAŽ TR. l

výkop za operou 2*6*í, 7*2, 2+0, 9*), <*6*2=52, 68 [A]

M3 52, 680 209, 00 11 010, 12



l položka zahrnuje:
l- vodorovná a svislá doprava, přemístěnf, přeloženi, manipulace s výkopkem
l- kompletní provedeni vykopávky nezapažené i zapažené
l- ošetřeni výkopišté po celou dobu práce v něm v6. klimatických opatřeni
l- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedeni, konstrukci a objektů v6. jejich
|dočasného zajištění

l- ztíženi pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
l- příplatek za lepivost

[- těženi po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
l- čerpání vody ve. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostnf čerpací soupravy (viz
[ustanoveni k pól. 1151, 2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těženi a rozpojováni jednotlivých balvanů
l- vytahováni a nošeni výkopku
- svahováni a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni
znehodnocené klimatickými vlivy
- ruéni vykopávky, odstraněni kořenů a napadávek
- paženi, vzepřeni a rozepřeni ve. prepažovánl (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištěni dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedeni nebo obvedenf vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

121 711031 ULOŽENI SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO WO%PS M3 | 11, 870 | 68, 00 | 807, 16

uloženi sypaniny do násypu se zhutněním do 100% PS. Zásyp v korytě toku před
operpu + za operou 0, 9'1, 1'6'2* 2, 5'2, 2'2'4=33, 87 [A]



jjuiuz. rkia ^.ciiii i lujc.

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
-úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo
vysoušením, pňp. jiné úpravy za účelem zlepšeni jeho mech. vlastnosti
- hutněni i různé míry hutněni
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení 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
- ukládáni po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) v6. dosypávek
- spouštěni a nošení materiálu
- výměna části zemni konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruéni hutněni a výplň jam a prohlubni v podloží
- úprava, očištěni, ochrana a zhutněni podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích

- udržováni úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedeni nebo obvedení vody v okoli úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemni konstrukce (příjezdy,
sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakryti a

=LJ-

131 177501 ZEMNI HRAZKYZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH M3 l 7, 200 l 380, 00 2 736,00

použije se vhodný materiál z výkopu

3'1'1, 4+3'1*1=7, 2000 [A]



[položka zahrnuje:
l- kompletní provedeni zemni konstrukce v6. vyberu vhodného materiálu
l-úprava ukládaného materiálu vlhčením, tňděnim, promícháním nebo
|vysoušenim, pflp. jiné úpravy za účelem zlepšeni jeho mech. vlastnosti
- hutnění i různé mfry hutnění
l- ošetřeni úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatřeni
l- ztíženi v okolí vedení, konstrukci a objektů a jejich dočasné zajištěni
!- ztížení prováděni v6. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládáni po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) v6. dosypávek
- spoušténf a nošeni materiálu

- výměna části zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutněni a výplň jam a prohlubni v podloží
- úprava, oéištěnf, ochrana a zhutněni podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích

- udržováni' úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedeni vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré pomocné konstrukce umožňujicí provedení zemní konstrukce (příjezdy,
sjezdy, nájezdy, lešení. oodDérné konstrukce. Dřemosténf. zpevněné Dlochv. zakryti

14] 73101 ZEMNI KRAJNICE A DOSYPAVKY SE ZHUTNĚNÍM M3 l 3, 375 185,00 624,38

(2+2, 2+3, 2+3, 1+3, 0)'0, 5'0, 5=3, 375 [A]
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[poiozKa zanrnuje:

l-dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uloženi do
Ipožadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a
[způsobu hutnění, ošetřeni a ochranu betonu

l- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti
|a vlastností

]- užití potřebných přísad a technologii výroby betonu
l- ztíženi pracovních a dilatačních spár, včetně potřebných úprav, výplně, vložek,
lopracováni, oélštěnl a ošetřeni

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality
l povrchu betonu, vóetné odbedňovacich a odskružovacich prostředků
l- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bedněni, uloženi čerstvého
|betonu, výztuže a doplňkových konstr., ve. požadovaných otvorů, ochranných a
[bezpeénostnich opatřeni a základů těchto konstrukci a lešení
l- vytvořeni kotevních 6el, kapes, nálitků, a sedel
l- zřízeni všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a
|pod., ve. ztížení práce a úprav kolem nich
[- úpravy pro osazeni výztuže, doplňkových konstrukci a vybaveni
l- úpravy povrchu pro položeni požadované izolace, povlaků a nátěrů, případné
l vyspraveni

- upevněni kotevních prvků a doplňkových konstrukci
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednéní
- výplň, těsněni a tmeleni spár a spojů
- opatřeni povrchů betonu izolaci proti zemni' vlhkosti v částech, kde přijdou do
styku se zeminou nebo kamenivem
- případné zřízeni spojovací vrstvy u základů
- úpravy pro osazeni zařízeni ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
- objem betonu pro přebetonování a nadbetonování, který se nepřičítá ke
stanovenému objemu výplně piloty
- jiknnň^ní nilntv nnd ústfm "^r a uvnlnéní yhvvaiír-í r-astí <sunaninnii nť>hn lťame>ni\/ťim

241 224365] WZTUZ PILOT Z OCELI 10505, B500B

1, 2=1, 2000 [A]

T | 1,200 | 26 942,00 | 32 330,40'



položka zahrnuje:
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní
dopravy
- dodáni betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezáni, ohýbání a
spojováni do všech požadovaných tvarů (v6. armakošů) a uloženi s požadovaným
zajištěním polohy a kryti výztuže betonem
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže
- pomocné konstrukce a práce pro osazeni a upevněni výztuže
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže
- úpravy výztuže pro osazeni doplňkových konstrukci
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonováni
- úpravy výztuže pro zřízeni' kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukci
- veškerá opatřeni pro zajištěni soudržnosti výztuže a betonu
- vodivé propojeni výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných
proudů, vyvedeni do meřících skříni nebo míst pro měřeni bludných proudů (vlastni

M l 36, 000 l 1 453,00 l 52 308, 00251 2641271 VRTY PRO PILOTY TR. l D DO 500MM

6*6=36, 0000 M7
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
- zabezpečeni vrtacích prací
- dopravu, nájem, provoz a přemístěni, montáž a demontáž vrtacích zařízeni' a dalších
mechanismů

- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízení a dalších
mechanismů

- vrtací plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.
- v případě zapaženl dočasnými pažnicemi jejich opotřebeni
- v případě zapaženi suspenzi veškeré hospodařeni s ni

M3 l 1, 040 | 730, 00 l 759, 20261 271521 POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO

polštář pod opery 5, 2*f*0, í*2=f, 0400 [A]



položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a
vnltrostaveništní dopravu a jeho uloženi'
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak. jedná se o nakupovaný materiál

Svislé konstrukce 298 907, 93

27 33332(

28| 333365

MOSTNÍ OPERY A KŘIDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C40/50 (B50)

1, 055*), 93*4, 8*2+0, 25*4, 8*0, 5*2=20, 747 IA]
dodáni čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uloženi d<

oožadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a
2působu hutněni, ošetřeni a ochranu betonu,
zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti

a vlastností,

užiti potřebných přísad a technologií výroby betonu,
zřízeni pracovních a dilataénich spár, včetně potřebných úprav, výplně, vložek,

opracováni, oéišténi a ošetření,

bednéní požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality
lovrchu betonu, včetně odbedňovacfch a odskružovacich prostředků,
podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednéní, uloženi éerstvého

retonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a
lezpeénostnich opatřeni a základů těchto konstrukci a lešení,
vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

zřízeni všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a
)od., vč. ztíženi práce a úprav kolem nich,
úpravy pro osazeni výztuže, doplňkových konstrukci a vybaveni,

/YZTUZ MOSTNÍCH OPER A KŘIDEL Z OCELI 10505. B500B

f 50*20, 747/1000=0, 7260 [AJ

M3 20, 747 6507,00 l 135000.73

T 3, 112 27 835,00 1 86 622. 52
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vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s
uložením

- dodáni betonářské výztuže v požadované kvalitě, střiháni, řezáni, ohýbáni a
spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným
zajištěním polohy a kryti výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazeni a upevněni výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazeni doplňkových konstrukci,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonováni,
- úpravy výztuže pro zřízeni železobetonových kloubů, kotevnfch prvků, závěsných ok
a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištěni soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných
proudů, vyvedeni do měřicích skříni nebo mfst pro měřeni bludných proudů (vlastni
měřici skříně se uvádějf položkami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

^h^^^^É l^trf^^ll^/^

KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENI ŘÍMSY

kotveni říms (10+10)*6=120, 0000 [A]

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

ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)

0, 85'0, 3'6, 1'2+0, 35'0, 35'6, r2=4, 605B [A]

KG 120, 000| 126, 00 15120, 00

M3 4, 606 9 738, 00 44 853, 23



311 31736S

321 33894

položka zahrnuje:
dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uloženi di

požadovaného tvaru při Jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a
způsobu hutnénf, ošetření a ochranu betonu,

zhotoveni' nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivost
a vlastnosti,

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

)pracovánl, očištěni a ošetření,

bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality
)ovrchu betonu, včetně odbedňovacfch a odskružovacfch prostředků,
podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bedněnl, uloženi čerstvého

>etonu, výztuže a doplňkových konstr., v6. požadovaných otvorů, ochranných a
>ezpe6nostn(ch opatření a základů těchto konstrukci a lešení,
vytvoření kotevních 6el, kapes, nálitků, a sedel,
zřízeni všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a

>od., vč. ztíženi práce a úprav kolem nich,
úpravy pro osazeni' výztuže, doplňkových konstrukci a vybaveni,

/ÝZTUZ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B

1, 553=0, 5530 [A]
>oložka zahrnuje:

dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, střiháni, řezáni, ohýbání a
ipojovánf do všech požadovaných tvarů (ve. armakošů) a uloženi s požadovaným
ajišténfm polohy a kryti výztuže betonem,
veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
pomocné konstrukce a práce pro osazeni a upevněni výztuže,
zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
úpravy výztuže pro osazeni doplňkových konstrukci,
ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
úpravy výztuže pro zřízeni železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok
doplňkových konstrukci,
veškerá opatřeni pro zajištěni soudržnosti výztuže a betonu,
vodivé propojeni výztuže, které je součásti ochrany konstrukce proti vlivům bludných
roudů, vyvedeni do měřicích sknni nebo mfst pro měřeni bludných proudů (v]astni_
iLOUPKY OHRADNl A PLOTOVÉ KOVOVÉ

T 0,553 29 650,00 16 396, 45

KS 3, 000 305, 00 915, 00
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vnitrostaveništni dopravy (rovněž přesuny), včetně naloženi a složeni, případně s
uložením.

- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojováni,
- dodáni materiálu v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dflenská (včetně
pomůcek, přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její
hmotnost, dílenská montáž,

- dodání spojovacího materiálu,
- zřízeni montážních a dilatačních spojů, spár, včetně potřebných úprav, vložek,
opracování, očištěni a ošetřeni,
- podpěr, konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně
požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatřeni a základů pro tyto
konstrukce a lešení,

-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 včetně technologického předpisu montáže,
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,
- čištěni konstrukce a odstraněni všech vrubů (vrypy, otlačeniny 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 přejimku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,
- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy,
očištěni a ošetřeni,

- osazeni kotveni nebo přímo části konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do
zeminy,
- výplň kotevních otvorů (příp. podliti patních desek) maltou, betonem nebo jinou
speciální hmotou, vyplněni jam zeminou,
- ošetřeni kotevní oblasti proti vzniku trhlin, vlivu povětrnosti a pod.,
- osazení nivelačních značek, včetně jejich zaměření, označení znakem výrobce a

Vodorovné konstrukce 270 920, 00
l M3 | 7, 373 | 8850,00 | 65 251, 05-331 4213261 [MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C35/45



34| 4213651

5, 49*3*0, 36+5, 49*0, 263*0, 5*2=7, 373<f47
dodáni čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení di

Mžadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a
způsobu hutněni, ošetřeni a ochranu betonu,

zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivost
a vlastnosti,

užiti potřebných přísad a technologii výroby betonu,
zřízeni pracovnich a dilatačních spár, véetně potřebných úprav, výplně, vložek,

opracováni, očištěni a ošetření,

bedněnf požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality
)ovrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
podpěrné konstr. (skruže) a lešení' všech druhů pro bednéni, uloženi' čerstvého

)etonu, výztuže a doplňkových konstr., v6. požadovaných otvorů, ochranných a
)ezpeénostnfch opatření a základů těchto konstrukci a lešení,
vytvořeni kotevních 6el, kapes, nálitků, a sedel,
zřízeni všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a

>od., v6. ztížení práce a úprav kolem nich,
úpravy pro osazeni výztuže, doplňkových konstrukci a vybaveni,

/YZTUZ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505. B500B

7, 37'0, 15Ů=1,1055[A]
'oložka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a
'nitrostaveništnf dopravy (rovněž přesuny), včetně naloženi a složeni, případně s
iloženim

dodáni betonářské výztuže v požadované kvalitě, střiháni, řezáni, ohýbáni a
.pojovánf do všech požadovaných tvarů (ve. armakošů) a uloženi s požadovaným
:ajiéténím polohy a kryti výztuže betonem,
veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevněni výztuže,
zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
úpravy výztuže pro osazeni doplňkových konstrukci,
ochranu výztuže do doby jejího zabetonovánf,
úpravy výztuže pro zřízeni železobetonových kloubů, kotevnfch prvků, závěsných ok
doplňkových konstrukci.

veškerá opatřeni pro zajištěni soudržnosti výztuže a betonu,

T | 1, 106 127075, 001 29944, 95



351 42861

361 451314

MOSTNÍ LOŽISKA ELASTOMEROVÁ PRO ZATIŽ DO 1, OMN

4=4, 0000 M?
- výrobní dokumentaci, jde-li o ložisko individuálně vyráběné
- dodáni kompletních ložisek požadované kvality
- přípravu, oéišténi a úpravy úložných ploch
- osazeni ložisek podle předepsaného technologického předpisu bez ohledu na způsob
uloženi a kotveni

- uložení do malty jakéhokoliv druhu včetně dodávky této malty
- uloženi na plastické vložky nebo maltu včetně dodávky této vložky nebo malty
- uloženi na vrstvu plastbetonové malty nebo podobné vrstvy jako ochranu proti
průchodu bludných proudů
- vyplnění kotevních otvorů
- lešení a podpěrné konstrukce
- tmeleni, těsněni a výplně spár
- nastaveni ložisek a odborná prohlídka
- dočasné zpevněni nebo naopak dočasné uvolnění ložisek
- opatřeni ložisek znakem výrobce a typovým číslem
- úpravy, očištěni a ošetřeni okolí ložisek
- přiměřeným způsobem je nutné zahrnout ustanoveni' pro TMCH 94 pro kovové
konstrukce.
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30

24*0, 25

KUS] 4, 000 14400, 00 57 600, 00

M3 6, 000 2 700, 00 16200, 00



l- dodáni čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uloženi do
[požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a
|způsobu hutnénf, ošetřeni a ochranu betonu,
l- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti
l a vlastností,

l- užiti potřebných přísad a technologii' výroby betonu,
l- zřízeni pracovních a dilatačnfch spár, včetně potřebných úprav, výplné, vložek,
|opracování, očištěni a ošetřeni,

1-bednéni požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality
Ipovrchu betonu, včetně odbedňovacich a odskružovacich prostředků,
l- podpěrné konstr. (skruže) a lešení' všech druhů pro bednénl, uložení čerstvého
[betonu, výztuže a doplňkových konstr., ve. požadovaných otvorů, ochranných a
l bezpečnostních opatřeni a základů těchto konstrukci a lešení,
l- vytvořeni kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
l- zřízeni' všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a
pod., ve. ztíženi práce a úprav kolem nich,
l- úpravy pro osazeni výztuže, doplňkových konstrukci a vybaveni,
l- úpravy povrchu pro položeni požadované izolace, povlaků a nátěrů, případné
'vyspraveni,

- ztíženi práce u kabelových a injektážnlch trubek a ostatních zařízeni osazovaných
do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevněni kotevních prvků a doplňkových konstrukcf,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednéní,
- výplň, těsněni a tmelení spár a spojů,
- opatřeni povrchů betonu izolaci proti zemni vlhkosti v částech, kde přijdou do
styku se zeminou nebo kamenivem,
- připadne zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazeni' zamění ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

'íl 4655121 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 | 6, 000 | 5 530, 00 | 33 180, 00

4, 8*50, 25=6, 000



38| R

391 467385

položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahováni, úpravu pláně a pod.)
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky
- dodávku a položeni dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru
- spárováni, těsněni, tmeleni a vyplněnf spár MC připadne s vyklfnováním
- úprava povrchu pro odvedeni srážkové vody
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami S D 45
DLAŽBY Z dlažby TRILOCK MC

4, 8'6=28,S
položka zahrnuje:
- nutné zemni práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- zřízeni spojovací vrstvy
- zřízeni a dodání lože dlažby ze štěrkopísku předepsané kvality a předepsané
tloušťky
- dodávku a položeni dlažby TRILOCK do předepsaného tvaru
- spárování, těsnění, tmeleni a vyplněni spár připadne s vyklinovánim
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

STUPNĚ A PRAHY VOD KORYT ZE ŽELBET DO C30/37 (B37) VCET VÝZT

2'3, 5'0, 4'0, 4=1, 1200[A]

M2 28, 800 2 140, 00 61 632, 00

M3 1, 120 6350. 00 l 7 112, 00



^pU IUZ^d ^.dlllllUJť.

l- nutné zemni práce (hloubeni rýh apod.)
l-dodáni čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uloženi do
l požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a
|způsobu hutněni, ošetřeni a ochranu betonu,

l- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti
|a vlastností,

l- užiti potřebných přísad a technologii výroby betonu,
l- zřízeni pracovních a dilatačních spár, včetně potřebných úprav, výplně, vložek,
[opracováni, oéištěni a ošetřeni,

1-bedněnl požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality
l povrchu betonu, včetně odbedňovacich a odskružovacich prostředků,
l- podpěrné konstr. (skruze) a lešení všech druhů pro bedněni, uloženi čerstvého
|betonu, výztuže a doplňkových konstr., v6. požadovaných otvorů, ochranných a
l bezpečnostních opatřeni' a základů těchto konstrukci a lešeni,
l- vytvořeni kotevních 6el, kapes, nálitků, a sedel,
l- zřízeni všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a
|pod., ve. ztíženi práce a úprav kolem nich,
l- úpravy pro osazeni výztuže, doplňkových konstrukci a vybaveni,
l- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, připadne
[vyspraveni,

l- konstrukce betonových kloubů, upevněni kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
l- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bedněni,
l- výplň, těsněni a tmeleni spár a spojů,
-opatření povrchů betonu izolaci protizemni vlhkosti v částech, kde přijdou do
styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízeni spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazeni zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
- dodáni betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezáni, ohýbáni a
spojováni do všech požadovaných tvarů (v6. armakošů) a uloženi s požadovaným
zajištěním polohy a kryti výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

Komunikace
itauL "*."* ---,-.

69 219, 89
401 563331 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STÉRKODRTI TL. DO 150MM M2 | 19, 200 | 115,'00~ 2 208. 00



Před a za mostem (3'2, 9+3, 5'3, 0)=19, 2 [A]
komunikace 22'4'2+20'4'2+5'4'2=37B, 0000 [BJCelkem: A+B=412, 0000 [C]
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostřeni a zhutněni vrstvy v předepsané tloušťce
- zřizenf vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládáni vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

M2 | 6, 750 l 72, 00 |41 569321 ZPEVNĚNI KRAJNIC ZE ŽTÉRKODRTI TL. DO 100MM 486,00

(2, 2+2+3, 2+3, 1+3)'0, 5=6, 75 [A]
- dodáni kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostřeni a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízeni vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

421 5722131 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0. 5KG/M2 M2 | 41, 200 13, 00 535, 60

plocha před mostem (3'2, 9+3, 5'3)=19, 2 [A]
plocha na mostě 5, 5*4=22, 0000 [B]Celkem: A+B=41, 20 [C]
- dodáni všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- ztížení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládáni vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončeni

431 574A331 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTOY AGO 11 TL. 40MM M2 | 246, 000 | 200, 00 49 200, 00

před mostem (3'2, 9+3, 5'3)=19, 200 [A]
most 5, 5*4=22, 0000 fBJCelkem: A+B=41, 200 [C]
- dodáni směsi v požadované kvalitě
- očištěni podkladu
- uloženi směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutněni vrstvy v
předepsané tloušťce
- zřízeni vrstvy bez rozlišeni' sirky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních
spár a spojů
- úpravu napojeni, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacich
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsněni podél obrubníků, dilataénich zařízeni, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, Šachet a pod.

M2 | 19, 200 | 335,00 l 6432, 00441 574F66] ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 16+, 16S TL. 70MM
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položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného materiálu
- wčiětění a vyplň spár tímto materiálem

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů
Přidružená stavební výroba

0,00
35 665, 90

481 711311
IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ PROTI ZEMNI VLHKOSTI ASFALTOVÝMI
NÁTĚRY

M2 32, 400 115, 00 3 726, 00

2'4, 4'2+1'1, 5'4+4, 4'1, 2+4, 4'0, 8=32, 4000[AI
položka zahrnuje:
- dodáni předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetřeni podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné
vyspraveni
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, připadne komplet, soustavy nebo systému
podle příslušného technolog, předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků,
dilatačních zařízení, odvodněni, otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištěni odvodněni povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud
dokumentace pro zadáni stavby nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízeni definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, oéištění a ošetřeni prostoru kolem izolace
- provedeni požadovaných zkoušek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii, cementový pater, izolačnf přizdivku

M2 | 18, 300 l 485, 00 | 8875, 50491 7114221 IZOLACE MOSTOVEK POD VOZOVKOU ASFALTOVÝMI PASY

6, 1'3=18, 3000 [A]



501 711433

položka zahrnuje:
dodáni předepsaného izolačního materiálu

očištěni a ošetřeni podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i připadne
/yspravenl

zřízení izolace jako kompletního povlaku, případné komplet, soustavy nebo systému
3odle příslušného technolog, předpisu
zřízeni izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků,

Jilataéních zařízeni, odvodněni, otvorů, neizolovaných míst a pod.
zajištěni odvodněni povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud

dokumentace pro zadáni stavby nestanoví jinak
ochrana izolace do doby zřízeni definitivnf ochranné vrstvy nebo konstrukce
úprava, oélšténl a ošetřeni prostoru kolem izolace
provedeni požadovaných zkoušek
nezahrnuje ochranné vrstvy, např. litý asfalt, asfaltový beton

/ této položce se vykáže i izolace rámových konstrukcí (mosty, propusty, kolektory)

ZOLACE MOSTOVEK LITÝM ASFALTEM POD ŘÍMSOU

1, 7'6, 1'2=8, 5WO [A1
>oložka zahrnuje:
dodáni předepsaného izolaénfho materiálu
oéištěni a ošetřeni' podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné

vyspraveni

zřízeni izolace jako kompletního povlaku, připadne komplet, soustavy nebo systému
icdle příslušného technolog, předpisu
zřízeni izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
úprava u okrajů, rohů, hran, dilataénfch i pracovních spojů, kotev, obrubníků,

lilatačnich zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
zajištění odvodněni povrchu izolace, véetné odvodnění nejnižších míst, pokud
lokumentace pro zadáni stavby nestanoví jinak
ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
úprava, oéištěnl a ošetření prostoru kolem izolace
provedeni požadovaných zkoušek

nezahrnuje ochranné vrstvy, např. lepenku s hliníkovou vložkou, litý asfalt, asfaltový
etan

M2 | 8, 54F 335, 00 2 860. 90



211 _71150|

521 _76792|

53| _78383|

541 _78384|

OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU

4, 5'6, 1=27, 4500 [A]
položka zahrnuje:
- dodání předepsaného ochranného materiálu
- zřízení ochrany izolace
OPLOCENI Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POTAŽENÉHO PLASTEM

3'1, 5+3'1, 5=9, 000 [A]
- položka zahrnuje vedle vlastního pletiva i rámy, rošty, lišty, kováni, podpěrné,
závěsné, upevňovací prvky, spojovaci a těsnfcí materiál, pomocný materiál, kompletní
NÁTĚRY BETON KONSTR TYP 34 (OS-C)

4, 1'5, 5=22, 5500 [A]
(.0, 65+0, 85+0, 35+0, 15)'5, 5'2=22, 0000 [B]
(23+26)'2'0, 2=19, 6000 [C]
- položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu
(odmaštěni, odstraněni starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspraveni, provedení nátěru
předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým
předpisem.
NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S5 (OS-DI)

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

M2 27, 450 [ 266, 00 | 7301, 70

M2 9, 000 | 100, 00 | 900,00 |

M2 19,600 | 345, 00 | 6762,00 |

M2 | 12,780 | 410,00 | 5239,80 |

8

551 _824711
Potrubí
POTRUBÍ Z TRUB ŽELEZOBETONOVÝCH

13=13, 0000 [A]

DN DO 1000MM M 13,000 | 5740, 00 |
79 944, 00
74 620,00 |



Ipoložky pro zhotoveni potrubí' platí bez ohledu na sklon
l zahrnuje:

l- výrobní dokumentaci (véetné technologického předpisu)
1-dodánf veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky,
|spojovaci a lesnici materiál a pod. ), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků,
[včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištěni a ošetřeni podkladu a podpěr
l- zřízeni plné funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného
Itechnologického předpisu

- zřízeni potrubí i jednotlivých části' po etapách, včetně pracovních spár a spojů,
pracovního zaslepeni konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústěni, zaústěni,
napojeni, vyvedeni a upevnění odpad. vyústi
- ochrana potrubí nátěrem (v6. úpravy povrchu), případně izolaci, nejsou-li tyto práce
předmětem jiné položky
- úprava, oéištěni a ošetřeni prostoru kolem potrubí
- položky platf pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v
kolektorech, chrániékách

- položky zahrnuji i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpánim vody
nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlfdku

561 87627] ^HRANICKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 10OMM M l 22, 000 | 142, 00" 3 124.00

''5, 5=22,0000 [A]



položky pro zhotoveni potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodáni veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky,
spojovaci a lesnici materiál a pod. ), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků,
včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištěni a ošetřeni podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného
technologického předpisu
- zřízeni potrubí' i jednotlivých části po etapách, včetně pracovních spár a spojů,
pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústěni, zaústěni,
napojení, vyvedení a upevnění odpad. vyústí
- ochrana potrubí nátěrem (v6. úpravy povrchu), připadne izolaci, nejsou-li tyto práce
předmětem jiné položky
- úprava, očištěni a ošetřeni prostoru kolem potrubí
včetně případně předepsaného utěsněni konců chrániéek

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

571 876331 CHRÁNICKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM 11, 000 | 200, 00 2 200, 00

2'5, 5=11, OOOOfA]
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651 919112

661 93140

67] 93631

\obruba vpřed a za mostem

12, 2+2+3, 2+3, 1+3=13, 500 [A]
Položka zahrnuje:

|dodáni a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací
l dokumentaci

l betonové lože i boční betonovou opěrku.
l ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 10OMM

\6+4=10, 0000 !A]

položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušfce, včetně spotřeby
l vody

[MOSTNÍ ZÁVĚRY PODPOVRCHOVÉ

\2'4, 5=9, 0000 [A]
l- výrobní dokumentace (v6. technologického předpisu)
l- dodáni kompletniho dll. zařízeni v6. všech přepravních a montážnich úprav a
l zařízeni

l- řezáni a svářeni na staveništi a eventuelní nutnou opravu nátěrů po těchto úkonech
l- bedněni a dodatečné zabetonování dilatačního zařízeni
- pro kovové součásti je nutné užit ustanoveni pro TMCH. 94
- dodáni spojovacího, kotevniho a těsnícího materiálu
- úprava a příprava prostoru, včetně kotevních prvků, jejich ošetřeni a očištění
- zřízeni kompletního mostnfho závěru podle příslušného technolog, předpisu, včetně
předepsaného nastaveni

- zřízeni mostního závěru po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava most. závěru ve styku s ostatními konstrukcemi a zařízeními (u obrubníků
a podél vozovek, na chodnících, na římsách, napojeni izolaci a pod.)
- ochrana mostního závěru proti bludným proudům a vývody pro jejich měřeni
- ochrana mostního závěru do doby provedení definitivního stavu, veškeré provizorní
úpravy a opatření
DROBNÉ DOPLNK KONSTR BETON MONOLIT

otisk letopočtu 1=1, 0000 [A]

M 10, 000 130,00 1 300,00

M 9.000 9 480,00 85 320,00

M3 1, 000 2 250, 00 2 250, 00



-dodáni čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uloženi do
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti
a vlastností,

- užiti potřebných přísad a technologii výroby betonu,
- zřízeni pracovních a dilatačních spár, včetně potřebných úprav, výplně, vložek,
opracování, očištění a ošetřeni,
- bedněnl požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality
povrchu betonu, včetně odbedňovacich a odskružovacich prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednénl, uloženi čerstvého
betonu, výztuže a doplňkových konstr., v6. požadovaných otvorů, ochranných a
bezpečnostních opatřeni a základů těchto konstrukci a lešení,
- vytvořeni kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízeni všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a
pod., ve. ztíženi práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazeni výztuže, doplňkových konstrukci a vybaveni,

M3 | 24,480 | 5250,00 | 128520,00681 9671661 VYBOURÁNI ČASTI KONSTRUKCI ZELEZOBET S ODVOZEM DO 12KM

mosř 6, 5'4'0, 4=10, 4000[A]
opery ^4, 6+4, 2) "0, 8*2= 14, 0800 [BJCelkam: , 1+8=24, 4800 TO

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



^Aspe
Stavba:

Rozpočet:

Firma: FIRAST s. r. o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
35890 Most

SO 901 Přeložky sítí
l SO 901 | 120000, 00

Název položky

Všeobecné konstrukce a práce

'> .>
MJ . Množství

1> J^.. Jednotková. 'Celkem

120 000,00

-li přeložky šiti 1,000 [120000,001 120000,00

1=1,0000 [A]

Ostatní konstrukce a práce 0,00


