
Renáta Sedláková

Od: Nagy Tomáš <nagy.tomas@besbn.cz>
Odesláno: 8. dubna 2015 11:17
Komu: Renáta Sedláková
Předmět: Cenová nabídka na akci: Psáry - rekonstrukce komunikace Úzká a Dolní Jirčany —

rekonstrukce části komunikace Slepá
Přílohy: CN Psán, ul. Úzká a Slepá.pdf

BSS
rJzř‘.ňs. *
BES s.r.o.
Sukova 625, 256 17 Benešov u Prahy

Dobrý den,
přílohou Vám zasílám cenovou nabídku na výše uvedenou akci.
V případě dotazu či doplnění se ozvěte.

Děkuji

S pozdravem

Ing. Tomáš Nagy
příprava staveb

BES s.r.o.
Sukova 625, 256 17 Benešovu Prahy
Tel.: 317722811
Mobil: 724 611 030
E-mail: nagy.tomas@besbn.cz
E-mail: besbn@besbn.cz
http:// www.besbn.cz

BES aro.



BES s.r.o.
BENEŠOVSKÉ SILNICE

n~ari ~TE\~9~NY

Psáry - rekonstrukce komunikace Úzká a Dolní .Jirčany — rekonstrukce části
komunikace Slepá

ADRESA: zÁpis v ORVEDEN~: TEL, FAX: WEB, MAIL: iČ, DIČ:
Sukova 625 Městssoudeni v Praze 317 722 811. www.besbncz 43792 553
Benešov 25617 odd~l C, vložka 7496 317 725 691 besbn@besbn.cz CZ43792553



B E S aro., Sukova 625, 256 17 Benešov
Firma je zapsaná v obchodním rejstriku. vedeném a I‘. 0.
Městským soudem V Praze, oddil C, vložka 7496 p€eee

Firma je držitelem ceržfikátu. ČSN EN ISO 9001:2009
ČSN EN ISO 14001:2005

. ČSN ONSAS 18001 :2008
Obec Psáry,
Pražská 137
252 44 Psáry
‚Č 00241580
Tel. 241 940 454

Váš dopis značky/ze dne Naše značka vyřizuje ‚telefon Datum
172/2015 NagyT./ 317722811 8.4.2015

Věc: Psáry - rekonstrukce komunikace Úzká a Dolní Jirčany — rekonstrukce
části komunikace Stepá

Nabízíme na základě Vaši poptávky níže uvedené práce:
1. podklady poskytnuté pro vypracováni nabídky: Výkaz výměr
2. specifikace vybraných prací je obsahem rozpočtu, který je uveden v příloze 6.1 a 2 tohoto dopisu
3. nabídková cena:

Nabídková cena bez DPH 507 497,39 Kč

4. termín dodávky: 05-07/2015
5. stavební připravenost: vyklizený prostor stavby bez překážek pro prováděni prací

a vytýčením a zajištěním síti, které by mohly být výstavbou dotčeny
bezproblémový přístup pro techniku, uzavřená SoD
zajištěni a provedeni Db, stavební popř. jiná povolení

6. poznámka:
Poznámka:
• ceny jsou kalkulovány na základě vstupO platných k 1.4,2015, nabidka je platná do 30.6.2015
I cena je uvedena bez DPH, DPH bude fakturována v aktuálně platné výši
I skladba dodávky je navržena na základě zadání, množství jsou orientačnl dle zadáni a budou připadně upraveny

dle pokynů zadavatele, fakturace bude provedena dle skutečně dodaného množství směsí a materiálu
. objednatel zajistí bezproblémové technické provedeni akce vč. plynulého odběru směsí
loeny vycházejí z pracovní doby 7:00 — 15:30 hod. v pracovních dnech ponděli až pátek, požadavky objednatele na prodlouženou
pracovní dobu a práce v sobotu ave dnech prac. klidu musí být uplatněny nejpozději ph jednáni o předání staveniště jako vícepráce,
loene je kalkulována vö. dopravy
. cena neobsahuje náklady neodstraněni případných nečistot a náplavO, 010, Úpravu spáry v napojeni na stávajlci povrch a úpravu
podkladů a dále vice něž 2 nastěhováni pracovní čety a mechanizmů, každé další stěhováni pracovních čet a mechanizmů tam i
zpět z důvodů na straně objednatele opravňuje zhotovitele vyúčtovat náklady na stěhováni
. záruční doba na dilo je 36 měsíců; záruka nezahrnuje odpovědnost za vady mající původ ve zhotovitelem nezaviněných
skutečnostech tj, např. ve vnějších událostech, v nedostatečné údržbě, v poruše stávajících (zhotovitelem v rámci dila
neprovedených) ložnich a podkladních vrstev nebo tělesa komunikace, provozováni jiných než silničních vozidel schválených pro
siinični dopravu. v nadměrném dopravním zatržení apod.; v okolí překážek, kde není z technologických důvodů možná souvislá
pokládka finišerem, bude provedena ruční pokládka asfaltu, která může způsobit nižší kvalitu vzhledu povrchu a rovněž v místě styku
asfaltových vrstev s trvalými objekty, kde není možné hutnit válcem, ale vibrační deskou, může mit nižší kvalitu vzhledu povrchu.
Nižší kvalita vzhledu z těchto důvodů nebude obiednatelem uplatňována jako vada.

V případě Vašeho souhlasu s naší nabídkou nám zašlete objednávku na provedení akce dle této
nabídky, abychom mohli akci zařadit do našeho výrobního programu.

; ~/~4—ľ~ :~
Ing. Milan Chotaš

jednatel společnosti

Přílohy: Příloha 6.1: Oceněný soupis prací — ul. Úzká
Příloha 6.2: Oceněný soupis prad — ul. Slepá části.
Příloha 6.3: Doklad prokazující oprávněni k podnikáni — živnostenský list

TELEFON: FAX; MAIL: 16: nič: BANKOVNí SPOJEN[
317722811 317725691 besbn@besbn.cz 43792553 cZ43792553 Česká spotitelna a.s.,č.ú.: 321098349/0800
317722672 nagy~besbn.cz Komerčnl banka a.s.,č.ú.: 3300-121i0100



Stavba:Psáry. komunikace
Objekt: Ulice Úzká
celkem bez DPH 222 154,65 KČ

46 852,46 KČ
268 807,01 KČ

Jedn. Ctná Cena celkem

DPH
Celkem včetně DPH

uLÚzká
celkem

Název ‚ MJ
Komunikace

222 154,55

zemni práce I ~ 974,481
Odstraněni podkladu p1 nad 200 rn2 z kameniva drceného tI 100mm ‘m2 ‘ 202300‘ 20,0« 404600
(58 x3,4) + ( 3,4 x IS) = 202.3 ‘ ‘

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 V sii3 40,46 71,40 2 868841
hornině tř. 3 202.30,204046 I
Vodorovné přemístěni do 10000 ni výkopku z horniny tř. 1 až 4 6069 252.00 15 293,88
Nakládání výkopku z hornin tř. I až 4 přes 100 m3 ~T‘ 6069 53,90 3271.19
Uloženi sypaniny na skládky m3 5069 16.10 977,11
Poplatek za skládku - ostatnl zemina t 97,10 139,00 13 497,46
Úprava pláně zhutněnim m2 202,30 10.00 2 023.00
Komunikace 160 093,80
Podklad ze štěrkodrtě Šl~ 0/63 tI 250 mm 202,30 165,00 33 379.50
Hutněná krajnice ze štěrkodrtě ŠD 0/63 tI 100mm m2 34,00 67.40 2 291,60
(20x17)340
Podklad z obalovaného kameniva ACL 16 ti 70mm Š do 3 m m2 190,10 387,50 73 663,75
Postřikspoiovaciů.Skt‘1r52 ~Y 190,10 12.00 2281,20
Asfaltový beton ACO Ii I tISO mm Š do 3 m ni2 177,90 272,50 48 477,75
Ostatní konstrukce a práce-bouránI 19 130,00
určnl vpust včetně napoisni j~pL,. 1,00 9 710.00 9 710,00
rektiflkace pvrchových znaků inž.síti -poklopy 600 1 570,00 9 420,00
Přesun hmot 2 956,27
Přesun hmot pro pozemn~ komunikace a letiště s krytem živičným F‘“ 51,24 57.70 2 956,27
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zemni práce I 62 666,121

Odstranění podkladu p1 nad 200 m2 z kameniva drceného ti 100mm 2 22 3 00 2
(61 x3,4)+(6xI,2)+(4~xI,5)+(1OxO,S)2ZS.35 :m 6. 50~ 2 . 0: 45 7,0

Odkopěvky a prokcpávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 V m3 45 27 71 40 3 232 28
homině tř. 3 226,36~0.2045,27 ‚ !

Hloubení jam Š do 2000mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 1 0 2190 : 60
2x2x2,5=10,4 m . ‚ ! ‘

Vodorovné přemístěni do 10000 rn výkopku z horniny tř. 1 až 4 78,31 252.00 19 732,86
Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 rn_2_ 78,31 53.90 4 220.64
Uloženi sypaniny na skládky ni3 78.31 16,10 1 260,71
Poplatek za skládku - ostatni zemina t 125,29 139.00 17415,03
Uprava pláně zhutněním m2 226,35 10.00 2 263.50
Komunikace 193 092,80
Výplň drenážního dna vsakovaci šachty z kameniva drceného fr.32163 oaoo: I 530 00 1 22400:
2x2x0,2‘O,B ‘ ‘ ‘ ‘

Obsyp vsakovací studny se zhutněním z kameniva drceného fr.0/63 m3 ‘ 5 900‘ 1 390 QQ: 8 201 00
(2 X 2 X 2,2~-(2,4x3.14x0,62x0,62} = 5.90 ‘ ‘ : ‘

Podklad ze štěrkodrtě ŠD 0/63 tI 250mm m2 226.35 165,00 37 347,75
Hutněná krajnice ze štérkodrtě Šio 0/63 tI 100 mm m2 85 10 67 40 5 735 74
(53 xO.7)+(40x1,2)‘SS.l ‘ ‘ ‘

Podklad z obalovaného kameniva ACL 16 ti 70mm Š do 3m ni2 214.15 367,50 82 983,13
Postřik spoiovací 0,Skgím2 m2 214,15 12,00 2 569,80
Asfaltový beton ACO 11 I ti 50 mm Š do 3 m m2 201,95 272,50 55031,38
Ostatni konstrukce a práce-bouráni 36 228,00

bourání želbet panelů Li. 150mm včetně likvidace suti (23x2,OxO,15)6,9 m3 6,90 4 980,00 34 362,00

rektifikace pvrchových znaků inž.sltí (hmky vodovodW 2,00 933.00 1 866,00
Přesun hmot 3 355,92
Přesun hmot pro pozemni komunikace a letiště s krytem živičným ti 58,16 57,70 3 355,92

~—. —.. ___....__....__ L....___.___~ :

Stavba:Psáry‘ komunikace
Objekt: Ulice Slepá Části
celkem bez DPH
DPH
Celkem včetně DPH

Název ‘ ‚ ‘ ‘Ĺ ‘: jedů~~&úí ..:« Cene celkem
Komunikace

I.Část - uI.Slepá - úzký úsek celkem 285 342,84

285 342,84 KČ
69 922,00 KČ

345 264,84 KČ
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Okresni fl~znostenský útad Benešov Dne 23~.4 ‚199?
Č~j,: 3056J92/ZJT97
ev,č. 320100—5018—OO

Zívnostenský Ust

Okresni Úřad v Benešové — okresrii živnostenský dtad příslušný
podle 5 2 zákoi~a Č. 570fl991 Sb., o tivnosteu*ých utadach
vydává podle ~ 47 odst. 2‘ a 4 a čl.Ifl táitona t,455/1991 SZ~
o tivnostens~ca podiiikáni ve znéna. pozdě~šiah~ ptedsxz‘st
živnostenský list prá~mické osobě:

obchodiü jmént : - o

sídlo : Sukova 625, 256~ 01 Bene~ov

IČ : 437 92 553

předmět podnikain Ptovtděni sttveb včetně ia-itch zněn,
udržovpclch trpcí na ruch a
odstraĎo‘v‘ní

živnostenský list se vydává na dobu: neurčitou

Vznik oprá‘měni provozovat živnost: dle zák.č.286/1995 Sb‘,č1,.fll

ŽL ttatstorno%án ze 2L Čj. 3054/92/Z, čj.. 3Ó&5/92/Z, čj~
3056/92ĺZ a čj. 3&sv/g2/z~
živnostenský list je evidovan ‘, živnostensk4~a tejstřiku okU
Benešov‘

.‚ :

Pera4~&and~ P &~x4
pověřený fí zeni4 ž~‘most4~r~t$u


