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SMLoUVA o DÍ Lo

uz^ v!'efiá ďe $ 2586 a násl. zákona č . 89 / 201,2 Sb., obč ans| < y zákonkv platné m znění

Smluvní  stÍ any:

1. Město Týnec nad Sázavou
se sí ďem K Náklí  404,257 41' Týnec nadSázavou
IČ : 00232904 DIČ : CZOO2329O4

zastoupené  Mgt. Mattinem l(adtnož kou, starostou města

kontaktní  osoba ve věcech technic\ ých: Jiří  Vtbata, tel 

Bankovní  spoiení :

jako objednatelna straně jedné (dále jen''obiednatel'')

2.BE S s.t.o.
se sí ďem Sukova 6251256 01Beneš ov
IČ : $7 92553 DIČ : CZ43792553

společ nost je zapsánav obchodní m tejstří ku vedené m Městslým soudem vPtaze, spis. zn. C
7496
zastoupená Pettem Váňou, iednatelem
kontaktní  osoba ve věcech technic\ ich: Ing. Aleš  Sládeh telr:  

Bankovní  spojení :
jako zhotovitel na straně dfuhé  (dále jen ''zhotovitel'')

č hnek I .
Předmět smlouvy

1.1. Předmětem té to smlouvy je závazek zhotovitele prové st pro obiednatele řádně a vč as

kompletní  stavbu fl^ zvaÍ Lo'| J,rChtást _ autobusové  zastáv| < y podé l silnice I I / 106". Předmět

dila je bfiž e specifikován zadávacimi podklady pro veřejnou zakázku' kteté  byly zhotoviteli

předány jako podklad pto stanovení  ceny dí la, což  zhotovitel podpisem té to smlouvy stvÍ uuie.

Žhotorrit"I  dále odpoví dá za to, ž e dilo provede v souladu s technic\ ými normami a předpisy,

utč enými v zadávací dokumentaci a v proiektové  dokumentaci pro ptovedení  stavby.

Dí lo zahmuie předevš í m:

- Zemnipú ce
- Práce spojené  s pří ptavou staveniš tě

Chodní k ze zámkové  ďaž by

- Výstavba přechodů

- Instalace 
^  

mont^ ž  zaÍ í zentpro venkovní  osvětlení

- Výstavb a, za| ,Jádánl a povrchov é  pú ce pro komunikace

- Doplňují ciptáce na pozemní ch komunikací ch

1.2. Předmě tem zakázky je stavba nolých autobusov'ý ch zastávek,bezbané rcých chodní ků

vč etně osvětlené ho přechodu pto chodce podé t silnice I I / 1'06 v obci Chrást nad Sázavou.

Mí stem plnění  jsou pozemky stavební  patcely 527 / 2,parc. č . 4314/4,3973/3,3973/4,3974,

397 7 /  2, 397 5, 397 6 /  2 v k'ú ' Týnec nad Sázavou
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1'.3. Zhotovttel se zavazuje ke koordinact ptaci při plnění  předmětu zakázl< y a ke komunikaci

s fi'rmou SKANSKÁ a.s. ftontaktní  osoba: Josek Mú ck, 
ktetá v toce2O2O bude tealizovat tekonstrukci silnice I I / 106 v mí stní  č ásti Chrást nadSázavou.

1.4. Souč ástí  předmětu ďla bude ze stÍ afly zhotovitele přeďož ení  atestů  použ iých rryrobků  a

materiálů , přeďož ení  protokolů  o zkouš kách, přeďož ent rcviztttch zptáv, přeďož ení  ostatní ch

dokumentu potřebných pto vydání  souhlasu s už í vání m č i j iné ho tozhodnutí  stavební ho ú řadu.

Zhotovitel na své  náklady zajistt dokumentaci skuteč né ho provedení  stavby ve 2 vyhotovení ch

(v t iš těné  a dlďtátnipodobě)' Souč ástí  předmětu dna je rcvněž  uvedení  vš ech povrchů  dotč ených

ptovádění m ďla do pů vodní ho stavu (přilehlé  pozem\ , zeleřr, komunikace).

1.5. Před zahájenr'r, stavební ch ptaci zhotovitel na své  náklady zají sti vytyč ení  podzemní ch

inž enýrshých sí tí  jejich sptávci a při wýkopowých prací ch bude postupovat poďe jejich pokynů  a

pož adavků .

1.ó. Souč ástí  předmětu ďla budou vš echny ostatní  práce a nálďady nutné  pro provedení  stavby

např. vytyč ení  inž enýtshých sí tí , polohové  vytyč ení  stavby, pří padné  zábory veřejných

prosÚanství , dodrž ení podmí nek uvedených ve vyjáďení  dotč ených orgánů  a organizací .

7'7. Zhotoví tel si zajistí  veš ketá pií padná povolení  zvláš tní ho už ivánt pozemní ch komunikací

dle zákona č '13 / 1997 Sb., a sice $ 25 odst. 6 pí smeno c) bod 3 a veÍ ejných prosftanswí . Náklady

s tí m spoiené  zahnw|  zhotovitel do nabí dkové  ceny.

1.8. Zhotovitel potvrzuje, ž e se v plné m tozsahu seznámil s rozsahem a povahou dí | a, ž e jsou mu

známy veš keré  technické , kvalitativní  a jné  podmí nky provádění  dí a a ž e disponuje takovými

kapacitami a odbornými znalostrni, které  jsou kprovedení  ďla nezbytné  a kteú  deklatoval

v Č .nové  nabí dce. Zhotovitel jako odborně způ sobilá osoba zkontoluje technickou č ást předané

dokumentace ne)později před zahájentrn prací  na pří sluš né  č ásti dí la a rlpozotni objednatele bez

zbyteč né ho odkladu na zjiš těné  zjevné  vady a nedostat} y. Touto kontrolou není  dotč ena

odpovědnost obj ednat e\e za sptávnost předané  dokumentace.

1.9. Souč ástí  předmětu dí la je tovněž  zají š těnbezpeč nostní ch opatření  na ochtanu lidí  a majetku

a uvedení  vš ech povrchů  dotč ených ptovádění m dí la do pů vodní ho Stavu (chodní ky,

komunikace, přilehlé  pozemlry, zeleň).

1.7O. Zhotoví tel se zavaztlje při ptovádění  ďla zachovávat platné  bezpeč nostrrí , hygienické  a j iné

obecně závazné  předpisy, noÍ my a rozhodnutí  otýnů  veřejné  sptávy.

Č bnek I I .
Č as plnění

2.7. Zhotovitel se zavazu1e prové st dí lo ve sjednané  kvalitě, dohodnuté m tetmí nu, na svů j náklad

a na své  nebezpeč í  v následují cí ch termí nech ode dte zahájení  Stavby:

2.'l'.l, Zahátiení  stavby
dnem podpisu protokolární ho předání  staveniš tě

2.L.2. Dokonč ení  dí la - stavby
do 120 dnů  ode dne zaháiení  stavby (dle nabí dky)

obiednatel předá zhotoviteli staveniš tě v tetmí nu: nejpozději do 30 dnů  po podpisu smlouvy.

obiednatel se zavazuje p[evzí t dokonč ené  dí lo, a to do 5 dnů  po oznámení  zhotovitele o jeho

dokonč ení  a lýzvě k jeho převzetí . o předání  a pÍ evzeú  ďla bude sepsán a smluvní mi stranami

podepsán předávací  ptotokol, v němž  budou uvedeny pří padné  vady a nedodělky.
-oblednatel 

převezme dokonč ené  dí lo s wýhndami nebo bez \ rýhÍ ad. objednatel ie oprávněn

nepřevzí t ď1o, pokud toto není  způ sobilé  slouž it své mu ú č elu. objednatelnemá ptávo odmí tnout
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pievzettdí la pto ojedinělé  dtobné  vady, které  Samy o sobě ani ve spojení  s j inými nebrání už í váttt

stu..by funkč ně nebo esteticky, ani její už í vánpodstatným způ sobem neomezují .

Termí n dokonč ení  ďla se proďouž í  v pfipadě, ž e ve stavbě nebude moci být pokrač ováno

z dů vodu klimatic\ ých vffi 
^  

to o dobu, ray tyto vlivy trvají  - např. poklesu teploty pod 5o C,

sněhová pokr".firka - zj. objektivně btánci řádné mu ptovedení . Tato skuteč nost bude

zaznamenána ve stavební m dení ku.

2.2. objednatel se zavazuje ptovedené  ď1o převzí t, s 1ýjimkou pří padu uvedené ho v předchozí m

odstavci, a zaplait za ně sjednanou cenu.

2.5.Provylouč ení  vš ech pochybností  se uvádí , ž e smluvní  strany shodně považ ají  tuto Smlouvu

za smlour,'u odváž nol ďe ustanovení  $ 275ó obč anské ho zákoní ku a fidtž  se na závazW , 
^

vzniklé  nepouž ijí  ustanovení  s 17ó4 až  1766 obč anské ho zákoní ku o změně okolností  a

ustanovení  s 1793 až  1'795 obč anské ho zákoní ku o neú měmé m zktácent'

Č bnek I I I .
Cena ďilia a platební  podmí nky

3.1. Sm1uvní  stÍ any se dohoďy na ceně dí la specifikované ho v č lánku I . té to smlouvy v tozsahu

ďe cenové  nabí dky zhotovitele ze dne 1l.3.2020

Cena ďi| abez DPH č iní  celkem 2296 409,29Kč

(slovy: Dvamilionydvěstědevadesátš esttisí cč tyřista devé t29 /  lD0korun č eslaých)

DPH bude ú č továno ďe platné  legislatirry.

3.2. Tato cena je sjednána jako neiqiš e pří pustná pro předmět ďla, je| í ž  ú plnost je zarlč ena

ve smyslu s 26iO á zszt obč anské ho ,ikorrflrr, a obsahuie veš keté _ náHady potřebné  k jeho

ú p1né mu a'bezvadné mu dokonč ení  ve sjednané m tozsahu a kvalitě, dané m cenovou nabí dkou'

Předmět dna a jeho cena zahmu)e veš keté  věci (zejmé na vybavení  zhotovitele, materiály,

technologická zahzeily veš keré  ptáce vč . pomocných ' 1akož  i dalš í  č innosti, služ by, dodávky a

wýkony, 
"kteých je zí potiebí  ke splnění  závazku za\ož ené ho touto smlouvou' jakož  í  zisk

zhotovitele.

3.3. Pií padná změna ceny dí la mů ž e nastat jestliž e:

- obiednatel bude pí semně pož adovzt provedení  prací , které  nebyly souč ástí  sjednané ho

předmětu smlouvy
- lt!.d''"telbude pí semně pož adovatvypustit někteté  ptáce předmětu dí la

- pil rcahzací se zjistí  skute3nosti, kteté 'nebyly v době p'-odpisu smlouvy známy, a zhotovitel je

neza..inil a ani nemohl předví dat a ma1í vliv na cenu dí la

- při rea| izací  se zjistí  skuteč nosti oďiš né  od dokumentace předané  obiednatelem (např.

neodpoví dají cí  geotoýké  ú daje, apod')

V pří padě změn u prací , kteté  jsou obsaž eny v polo'ž kové m rczpoč | u, bude ztněna ceny

.tňo.r.rr" na zálďzdě'jednotkové  ceny dané  prács v polož kové m tozpoč tu. V pří padě pncí ,kteté

neisou v polož kové m tozpoč tu uvedeny, bude cena stanovena na zá| ďadě platrré  cenové  Soustavy

ÚRs netó RTS v souladu S cenou v mí stě a č ase oblryklou'

Bude-I i obiednatel pož ádán o dodateč nou změnu č i doplnění  tozsahu ptací  optoti předaným

podk1adů m, bude Jrilo.rrr" po odsouhlasení  oběma smluvní mi sftanami doplněna pí semným

áodatkem smlouvy ,. zpř".rrění - smluvní ho předmětu a č asu plnění  a ocenění m dodateč ně

sjednaných ptací .
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3.4. Smluvní  sttany se dohoďy, ž e ú htada ceny ďla bude ptovedena na zá| dadě daňové ho

dokladu - faktury. Pří lohou faktury bude objednatelem odsouhlasený soupis provedených ptací  s

ú m, ž e bude fakturováno za skuteč ně ptovedené  ptáce v cenách vyplyvají cí ch z polož kové ho
rozpoč tu. Bez soupisu ptovedených ptací  je Í aktwn neú plná. Cena dí la bude htazena
pruběž ně na zátklaďě daňoých dokladů  (faktur) vystavených zhotovitelem zpmvidla

| edenkrát měsí č ně, přič emž  datem zdanitelné ho plnění  ie poslední  den pří sluš né ho
měsí ce. Splatnost daňových dokladů  se sjednává na t iicetidenní  lhů ta poč í tanou ode dne

doruč ení  daňové ho dokladu.

Fakturu dodavatel zaš Ie t la sí d| o zadavatele v poč tu 2 paté , v poznámce faktury bude uvedeno

,,Chtást - autobusové  zastávlry podé l silnice I I / 106, feg. č í slo

c2.06.4.se /  0.0 /  0.0 /  1 6_038 /  00721.26" .

3.5. Smluvní  stÍ any si ujednaly, ž e za denú hrady ceny ďla ďe daňové ho dokladu se považ uje den,

kdy je č ástka odepsána z ú č tu objednatele.

3'ó. Daňowý doklad bude obsahovat veš keré  zákonné  nálež itosti stanovené  platnými právnimi

předpisy. Bude-li daňowý doklad lrykazovatvady, je objednatel optávněn vtáit jej zpět zhotoviteli

ve lhů tě jeho splatnosti, s uvedení m dů vodů  jeho vtácení .

č hnek IV.
Ptáva a povinnosti smluvní ch stran

4.7' Kptojednání  podstatných skuteč ností  plnění  té to smlouvy, celkové ho postupu stavby a

postupu stavební ch prací , dáIe také  k ptojednání  pro splrrění  zakáz| < y potřebné  spoluptáce mezi

zhotovitelem a objednatelem, se uskuteč ní  ptavidelné  kontobrí  dny. Kontrolní  dny se uskuteč ní

v termí nech dohodnuýchmezi objednatelem a zhotovitelem.

Zhotovitel postupuje při prováděrr. di]a samostatně při tespektování  obsahu té to smlouvy a:

- stavební ho zákota a jeho ptováděcí ch vyhláš ek, ustanovení  o bezpeč nosti ptáce a zaiizeni

při provádění  stavební ch ptací
- pož adavků  stanovených ptávní mi předpisy v oblasti ochrany ž ivotní ho prostřeď apod'

- předpis'ť tpož ántch a předpisů  hygienických

4.2. Staveniš tě ve stavu způ sobilé m kzahájenttealizace předmětu ďla bude předáno protokolárně

zhotoviteli.

4.3' Zhotovttel je povinen ptové st dí lo na svů j náklad a na své  nebezpeč í  ve sjednané  době a

v dohodnuté  kvalitě. Veš keté  matenáIy a ýobky použ ité  pto zhotovení  dí la musí  odpoví dat

nejvyš š í  jakostní  tií dě a být v souladu se vš emi platnými normami a předpisy.

4.4. objednatel nebo j í m pověřený zástwpce je oprávněn kontrolovat ptov^ dění  ďla. Zjistt-h

objednatel, ž e zhotovitel ptováď dí lo v foŽpofu se sv'ými povinnostmi, je objednatel optávněn

dož adovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé  vadným provádění m dí la a ďlo prováděl

Í ádnLýrr. způ sobem. Jestliž g zhotovitel ďla tak neuč iní  ani v přiměřené  lhů tě mu k tomu

poslrytnuté  a postup zhotovitele by veď nepochybně k poruš ení  smlourry, ie objednatel optávněn

od smlouvy odstoupit.

4.5. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo j í m pověřené ho zástupce minimálně dva

ptacovní  dny předem zápisem do stavební ho dení ku ke kontrole a kptověření  ptací , které

v dalš í m postupu budou z^ kÍ yty nebo se Stanou nepří stupnými. Neuč iní -li tak, je povinen na

ž ádost objednatele odkrýt ptáce, které  byly zawty nebo kteté  se staly nepří stupnými na svů j

náklad.
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4.6. Pokud se objednatel nebo j í m pověřený zástupce ke kontrole přes vč asné  pí semné  vyzvánl'

nedostaví , je zhotovitel oprávněn předmětrré  práce zakýt. Bude-li v tomto pří padě objednatel

dodateč ně pož adovat je1ich odkrytt, je zhotovitel povinen toto odkrytí  prové st na nál< 7ady

objednatele.

4.7. Zhotoltte|  zýisn na své  ná| ďady a odpovědnost vybudování  veš keté ho zaÍ tzent staveniš tě,

které  bude nezbytné  pto ptovedení  ďla a jeho provoz. Zhotovitel se zavazuje' ž e iádně označ i

staveniš tě v souladu s obecně platnými pú vnimi předpisy. Zhotovitel zabezpeč í  mí sto stavby _

staveniš tě od okolní ch ploch, kteté  nebudou dotč eny stavební  č inností  zhotovitele.

4.8. Zhotovitel je povinen zajistit v támci zaÍ izeti staveniš tě podmí nky pro rrykon funkce

autorské ho dozoru projektanta a technické ho dozoru stavební ka, pří padně č innost kootdinátota

bezpeč nosti a ochtany zdtavipři práci na staveniš ti a to v přiměřené m tozsahu'

4.9. Zhotovitel je povinen adtž ovat na pievzaté m staveniš tt a pť tjezdových komunikací ch

pořádek a č istotu a j . po.rinen odstraňovat odpady a neč istoty vzniklé  jeho ptovozem nebo

č inností . V pří padě jaké hokoliv naruš ení  č i poš kození  okolní ch ploch zhotovitelem, uvede

zhotovitel poš kozené  plochy nejpozději k tetmí nu předání  hotové ho dí la do pů vodní ho stavu.

Pů vodní  stav před zahájenm prací  zhotovit el ptokazatelrrě zdokumentuje'

4.7O. Zhotovitel si zajistí  na své  náklady piipadná odběrná mí sta enetgií , vody a ostatní ch služ eb

nutných k provedení  ďla vč etně měření  odběru. Napojovací  body si dohodne s poskytovatelem

mé dií .

4'77' Zhotovitel v plné  mí ře zodpoví dá za bezpeč tost a ochtana zdtaví  vš ech osob v pfostofu

staveniš tě, které  se zde nacházejí  oprávněně (tyto osoby maji povinnost se hlásit u

stavbyvedoucí ho zhotovitele) a zabezpeč í  jejich vybavení  ochrannými pracovní mi pomů ckami.

Zhotovitel je povinen zajistlt bezpeč nost práce a pÍ ovozu poďe platných pú vntch předpisů  a

noÍ em bezpeč nostní ch, hygienických, pož funtch a ekologichých. Ptostory staveniš tě budou

vytlž í váty wýluč ně pto ú č e\  souvisejí cí  s ptovádění m dí la.

4.12. Veš keté  odborné  ptáce musí  vykonávat ptacovní ci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů ,

mají cí  pří sluš nou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovní ků  je zhotovitel na pož ádán
objednatele povinen přeďož it.

4.1,3. Zhotovitel je povinen umož nit wýkon technické ho dozoru stavební ka a autotské ho dozoru

ptojektanta, pří padně 1ýkon č innosti kootdinátota bezpeč nosti a ochtany zdtaví  pÍ i ptáci na

staveniš ti pokud to stanoví  jný právnpředpis.

4.14. Techniclý dozot stavby nesmí  ptovádět dodavatelani osoba s ní m ptopojená.

4.15. Technic\ý dozor objednatele není  optávněn zasahovat do č innosti zhotovitele, je vš ak

oprávněn dát pracovnilrum zhotovitele přikaz přeruš it ptáce, pokud odpovědný zástupce

zhotovitele není  dosaž itelný a ie-li ohtož ena bezpeč nost pfováděné  stavby, ž ivot nebo zdtaví

ptacují cí ch na stavbě nebo zhotovitel ptováď ďlo vadně č i v tozporu s pož adav\  a potřebami

objednatele.

4.76. Zhotovitel je povinen ptové st dí lo v kvalitě odpoví dají cí  platným právní m předpisů m a

notmám.

4.77. Zhotovitel bude respektovat předpisy ýkajici se, zejmé na zákona č . 309 / 2006 Sb., kterym

se upravují  dalš í  pož adav\  bezpeč nosti a ochtany zdtavt při práci v ptacovněptávní ch vztazí ch a
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o zaiIš těr: Í  bezpeč nosti a ochtzny zdtavt při č innosti nebo poslrytování  služ eb mimo

pncovněptávn iztahy Q,ákon o zajtš těn dalš í ch podmí nek bezpeč nosti a ochtany z&aví  pii
prácí ), a naií zeni vlády č .591 / 2006 Sb., o bliž š í ch minimální ch pož adavcí ch na bezpeč nost a

ochtanu zdraví  při práci na staveniš tí ch.

4.78. Zhotovitel na sebe pÍ ejimá zodpovědnost za š kody způ sobené  na zhotovované m dí le

po celou dobu 1ýstavby, izn. do převzetí  předmětu dí la objednatelem, stejně tak za š kody

způ sobené  svou stavební  a j inou č inností  třetí  osobě.

4.79. Zhotovitel )e povinen být pojiš těn proti š kodám způ sobeným jeho č inností  vč etně mož ných

š kod pr".orrrril.ů  zhotovitel.. St.j ''é  podmí nlcy je zhotovitel povinen zajisit u svych

subdojavatelů . Doklad o pojiš tění  ie zhotovitel povinen napož ádáru objednateli přeďož it.

4.2O. Zhotovitel se v souladu s ustanovení m $ 2 pí sm. e) zákona č . 320/2001 Sb.' o finanč ní

konttole ve veřejné  správě a o změně někteých zákoni, ve zněni pozdějš í ch předpisů  stává

osobou povinnou spolupů sobit při wýkonu finanč ní  kontroly ptováděné  v souvislosti s ú hradou

zbož í nebo služ eb z veiejnýchqýdajů  nebo veřeiné  finanč ní  podpory.

Zhotovitel je povinen minimálně do konce toku 2028 poskytovat pož adované  infotmace a

dokumentaci souvisejí sí  s rea\ izací  ptojektu zaměstnanců m nebo zmocněnců m pověřených

otgánů  (CRR, MMR Č R, tvtp Č R, E 
''opské  

komise, Evropské ho ú č etní ho dvota, Nejvyš š í ho

ko-ntrolrú ho ú řadu, pří sluš né ho orgánu finanč ní  správy a dalš í ch oprávněných orgánů  státní

sptá17) a je povinen vywořit wýš e uvedeným osobám podmí n\  k ptovedení  konttoly vztabujicí

se k tealizaci ptojektu a poskytnout j im při prováděď kontroly souč innost.

Zhotovitel je povinen uchovávat veš ketou dokumentaci souvisejí cí  s rcalizací  ptojektu vč etně

ú č etní ch aouádri minimálně do konce roku 2028. Pokud je v č eslcých ptávní ch předpisech

stanovena lhů ta delš í , musí  j i ž adatel/pÍ í jemce použ í t.

4.21'. Zhotovitel odpoví dá za to' ž e předmět dí la bude mí t v době jeho předání  objednateli a

po dobu záruč ru doby vlastnosti stanovené  obecně závaznými předpisy a závaznými normami.

ýo zfuurč rn dobu má objednatel právo pož adovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit

reklamovan é  vady bez zbyteč né ho odkladu v termí nech dohodnuých s objednatelem.

4.22. Lkvidace veš keré ho výkopové ho a demontované ho materiálu, kter:ý je majetkem

ob| ednatele, mů ž e být ptovedeno pouze s jeho pí semným souhlasem. Zhotovitel odpovtdá za

řáánou likvidaci vzniHých odpadů , nejpozději při pře!í macim ří zení  předá zhotoviteli doklad o

zají š těnlikvidace odpadu ze stavby v souladu se zákonem č '185/2001Sb. o odpadech.

4.23. Zhotovitel se zavazuje poslrytnut souč innost při kolaudač ní m itzet'tt.

Č tanetV.
Stavební  dení k

5.1. o podstatných zá| ež itostech v pruběhu ptovádění  dí la vede zhotovitel stavební  dení k ďe

$ 157 oást. 4 zá'Řona č ' 183/2006 Sb., o ú zemní m plánovárlt a stavební m řádu (stavebtltzákon),

ie zněnpozdějš í ch předpisů  a $ 6 ryhl. č .499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Stavební  dení k

musí  být pří stupný orobá- pověřeným obiednatelem konttolou ptováděných praci, osobám

pověřeným t pr""áa;ni autorské ho doŽoru, dalš í m osobám optávněným knahlí ž ent nebo zápisu

do denftu ze smlouvy a to po celou dobu provádění  dí la.

5.2. I ftomě zápí si poďe odst. 5.1' tohoto č lánku se do stavební ho dení ku zaptsují  také  zápsy

z pÍ edánt staveniš t3, záplsy o zahájetlt pnci, zápisy o zdtž eni pr'aci, zápisy o pří padných

t".h''i.q1.h změnáchřeš ení , záměnách matedálů , zápisy o kontolách apod.
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Stavební  dení k musí  být v pracovní  době pří stupný pro optávněné ho zástupce objednatele

na stavbě'

5.3' Do stavební ho dení ku se zapisují  veš keré  tozhodné  události pro plnění  smlouvy, ú daie

o č asové m postupu ptzicí  a jejich jakosti, přejí mlcy zaýých č ása' a ú daje pro posouzení  ptací

otgány státní  sptár.ry.

5.4. objednatel je optávněn vyjaďovat se k jednotliÚ- zápisů m ve stavební m dení ku, pří p.

zapislje své  pož adavky na zhotovitele. Smluvní  stÍ any se k jednotliv'ým zápisů m ve stavební m

dení ku vyiadřuií  ve lhů tě do 3 ptacovní ch dnů  od provedent zápisů  druhou stfanou. Nevyjádří -[

se v té to lhů tě má se z^  to, ž e s obsahem zápisu souhlasí .

5.5. Zápisy ve stavební m dení ku vš ak nejsou způ sobilé  způ sobit změny té to smlouvy, mohou

vš ak být podkladem pro sjednáď její ho pí semné ho dodatku.

5.ó. Je zakázáno zápí sy ve stavební m dení ku přepisovat, š krtat nebo vytrhávat z něj jednodivé

sftá;ky. Vedení  denftu konč í  dnem odstanění  poslední  vady oznámené  (teklamované ) v zápise

o předání  apievzetl stavby.

Č hnekVI .
Předání  apÍ evzetí  ďí la

6.1. Zhotovitelje povinen pí semně l,ryzvat objednatele k převzetí  dí la ďe té to Smlouvy alespoň tři

dny před navthovaným dnem, t1. před dnem kdy bude ďlo připraveno k pÍ edánt, t i. kdy bude ď1o

dokonč eno iádněbez vad a nedodělků  a plně funkč ní .

6.2. DiIo je považ ováno za dokonč ené  po ukonč ení  vš ech ptací  poďe smlouvy, pokud jsou

ukonč eny řááně bez vad a nedodělků  a zhotovitel předal objednateli vš echny pož adované

doklady, listiny, certifikáty, a pÍ ostofy tvoří cí  staveniš tě isou vyklizeny a vyč iš těny a uvedeny

do pů vodní ho Stavu. Zhotovitel pÍ edá vyklizené  staveniš tě v den předání  dí la nebo po

odstranění  poslední ch vad a nedodělků  poďe toho, co nastane později.

ó.3. objedn ateI  jepovinen pÍ evzí t dí lo v mí stě jeho ptovádění  i v pří padě, ž e má ojedinělé  drobné

vady, kieté  samy o sobě ani..e spoiení  s j inými nebtání  ,'ů í váttt stavby funkč ně nebo esteticky, ani

jeji už í várn podstatným způ sobem neomezují .

6.4. o předání  apievzeti'ďla bude smluvní mi stranami sepsán protokol, podepsaný optávněnými

zásupč iobou smluvní ch stran. V předávací m protokolu bude stvtzeno, ž e zhotovitel předal dí lo,

kteté  je plně funkč ní  a způ sobilé  slouž it své mu ú č elu. Pto pří pad, ž e diLo vykazuje vady č i

nedoděllry, tyto budou popsány v předávací m ptotokolu s tetmí nem jejich odsttanění , kteqý

nesmí  uyi aetsi než  deset dnů . Po jejich odstranění  se ptotokolámí  pí edán ďla bude opakovat.

6.5' objednate|  pÍ izve kpředání  a pievzet' dí la osoby vykonávají ci funkci technické ho dozoru

stavební ka, pří padně také  autotské ho dozoru ptojektanta.

Č bnekVI .
Vlastnické  ptávo, nebezpeč í  š kody, odstoupení  od smlouvy

7.1. Vlastrrí kem zhotovované ho dfla je od poč átku objednatel. Nebezpeč í  zÚ̂ q, ztič eni,

poš kození  nebo sní ž ení  hodnoty ďla vš ak nese zhotovitel a to až  do doby převzetl dfla
^ ob1ednatelem. 

V pří padě, ž e dojde ke š kodě na předmětu ďla nebo bude předmět dí la (eho č ást)
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zcela ztič en, je zhotovitel povinen vlastní m nákladem dí lo prové st a ukonč it v souladu se

smlouvou.

7.2. objednatel ie oprávněn odstoupit od té to smlouvy v pií padě ž e:

- zhotovitel prováď ďlo v prokazatelně flí zké  kvalitě;
_ zhotoviteIpouž í vá při zhotovovánt dtla matenáIy prckazatelně nzké  kvality;
_ zhotovitel je v podstatné m ptoďení  se zhotovení m ďla, přič emž  za podstatné  ptoďení  se

povzž uje doba delš í  než  30 kalendářní ch dnů
při splnění  podmí nky, kdy objednatelvyzva|  zhotovitele kodstranění  závadné ho stavu a poslrytl

mu přiměřenou lhů tu ktáptavě.

7.3. Zhotovitel mů ž e odstoupit od smlouvy, pokud je objednatel v proďení  s placení m

oprávněně výč tované  ceny dí la poďe té to smlouvy po dobu delš í  než  30 dnů  po splatnosti

daňové ho dokladu, avš ak teprve poté ' kdy na toto ptoďení  objednatele předem pí semně

upozornil a poslrytl mu odpoví dají cí  lhů tu k nápravě.

7.4. odstoupení  musí  být oznámeno pí semně a je ú č inné  dnem jeho doruč ení . V pochybnostech

se má z^  to, ž e doruč eno je třetí  den po jeho prokazate| né m odeslání  dfuhé  smluvní  straně na

adtesu uvedenou v záb| aví  té to smlouvy.

7.5. odstoupení m od smlouvy zantka1í  vš echna ptáva a povinnosti smluvní ch sftan ze smlouvy

s ýimkou nároku na náhtada š kody vzniklé  poruš ení m smlouvy a nátokl na sjednané  smluvní

pokuty.

Č lánekVI I I .
Zátrukazadilo

8.1. Zhotovitel poskytuje poďe té to Smlouvy objednateli zánlku za jakost ďla ve smyslu s 1919

obč anské ho zákonlku dí la vč etně vš ech dodaných technologií  v dé lce 60 měsí ců  ode dne řádné ho

pÍ evzeti funkč ní ho ďla způ sobilé ho slouž it své mu ú č elu objednatelem. Po dobu záruč n doby

zhotovitel gatantwje, ž e dí lo bude plně funkč ní  a bude mí t předepsané  vlastnosti.

8.2. Záruč rr. doba neběž í  po dobu, po kterou objednatel nemů ž e předmět dtla už í vat pto vady,

z a kteté  zhotovitel p tokazate| ně odp oví dá.

8.3. Zjiš těné  vady se zavazaje zhotovitel odstanit bezodkladně, vlastní m nákladem nejdé le

do pěti dnů  ode dne uplatnění  teklamace tak, aby dí Io uddel v pÍ ovozuschopné m stavu. Pokud

zhotovitel bude v proďení  s odstanění m vyýkaných vad č i nedodělků , zavanlje se zap\atit

objednateli smluvní  pokutu ve aýš i 1.000,- I { č  za kaž dý den ptoďení  s odstranění m vady.

V pří padě proďení  zhotovitele s odstranění m vad o dobu delš í  dvaceti dnů , je objednatel

oprávněn zajisit jejich odstranění  třetí  osobou na náklady zhotovitele.

8.4' oznámení  vad musí  být zasIáno zhotoviteli pí semně, doporuč eným dopisem, oznámenim

do datové  schtánlry, telefonicky s následným pí semným powrzení m nebo e-mailem bez
zbyteč né ho odkladu po je1ich zjiš tění . Y oznámení  vad musí  býtvada popsána' Pro urč ení  dne

oznámenivad zhotoviteli platí  datum odeslání  dopisu, oznámení  č i e-mailové  zptásy.

o odstranění  vady bude sepsán ptotokol, kt.'y podepí š í  obě smluvní  stÍ any. Protokol vystaví

zhotovitela musí  v něm být uvedeno:

a) jmé no zástupců  smluvní ch sttan

b) č í slo smloulry o ď1o

.) datum uplatnění  a č í slo jednací  teklamace

d) popis a rozsahvady a způ sob její ho odstraněď
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o datum zabájen a odstranění  vady

0 celková doba wántvady pod zjí š těn do odstanění
g) vyjádient, zda vada btánjla řádné mu už í várn di7a.

8.5' Zátuč rl doba, neběž í  ode dne teklamace vady do dne její ho odsttanění  a pÍ edán objednateli,

běh záruč n doby poktač uje dnem následují cí m po předání  a pí evzett odstraněné  teklamované

vzdy.

8.6. Zhotovite|  se zavazuje odstranit reklamovanou vadu i v pří padě, ž e j í m nebude lznána
zaoptávněnou s tí m, ž e ptokáž e-li reklamaci za neoptávněnou a toto doIož í  pří sluš nými

dokumenty, uhtaď objednatel zhotoviteli náklady spojené  s odsftanění m teklamované  a

neuznané vady.

8.7. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do poslední ho dne zátuč nt lhů ty, přič emž  i teklamace

odeslaná objednatelem v poslední  den záruč ni lhů ty se považ rlje zavč as uplatněnou.

Č Hnek IX.
Sankce

9.1. Smluvní  stÍ any se dohoďy, ž e zhotovitelje povinen zapIait objednateli za ptoďení  s:

b) předání m bezvadné ho, dokonč ené ho a funkč ní ho ďla ve sjednané m termí nu, ďe č lánku I I .

odst. 2.1' smlouvy smluvní  pokutu ve aýš i 0,7o/o z celkové  ceny ďla za kaž dý i započ aý den

ptoďení  až  do splněni závazku. Smluvní  pokuta ie sptatná do patnácti dnů  po doruč ení  její ho

vyuč továď zhotoviteli. objednatelje oprávněn započ í stqú č tovanou smluvní  pokutu zhotoviteli

proti vyú č tované  ceně dí la č i jednotlivé  etaPy, přič emž  zhotovitel s tí mto jednostranným

započ tentm souhlasí .

9.2. Smluvní  strany se dohoďy, pto pří pad ptoďení  objednatele se zaplacenim optávněně

vÉ č tované  ceny dí la zhotoviteli na povinnosti objednatele zaplait zhotoviteli smluvní  urok

z proďení  ve qýš i O,7o/o z ďuž né  č ástlry za kaž dý i započ aý den ptoďeni se zaptacení m

faktutované  ceny dí la. Smluvní  uok je splatný do patnácti dnů  ode dne doruč ení  jeho vy'uč tování

objednateli.

Č bnek X.
Vyš š í  moc

10.1. Smluvď strany se osvobozují  od odpovědnosti za č ásteč né  nebo ú plné  nesplnění  smluvní ch

závazki ve smluvené m tetmí nu, jestliž e se tak stalo v dů sledku vyš š í  moci. Zavyš š í  moc se

pokládají  okolnosti, které  vznikly po uzavÍ eni smloulry v dů sledku sttanami nepředví datelných

událostí  mimořádné  povahy (pří rodní  katastro$, stávka apod.).

10.2.v kaž dé m pří padě je vš ak sttana postiž ená vyš š í  mocí  povinna neproďeně druhou stÍ anu

informovat a prové st neodkladně vš echna opatření  k zabú něntvzniku š kod.

10.3' V pří padě vyš š í  moci se ptoďuž uje lhů ta ke splnění  smluvďch povinností  o dobu, během

kteté  budou následky vyš š í  moci trvat vč etně doby ptokazatelně nutné  k je1ich odstranění .

o ukonč ení  vyš š í  moci a odstranění  následků  musí  postiž ená sttana druhou stť anu pí semně

informovat.

10.4. Přeruš eniprací pro pů sobení  vyš š í  moci se zaznamenávají  do stavební ho dení ku.
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Č hnek XI .
Záv&eč ,ná ustanovení

11'1. \ lztah)'smlurrní cir stran neupravené  touto smlouvou Sc ří dí  obecně závaznýrn právní mi

přec'lpisv, přeclevš í m zák, č .89/2012 Sb., obč ansliý zálroní l< , v platné m znění .

1,1'.2. Obsah té to smlouvy I ze měnit pouze formou pí semné ho dodatku k té to smlouvě

podepsané ho oprávněnými zástupci smluvní ch stran.

11.3. Veš keré  pří lohy k té to smlour'ě n,oří  ieií  nedí lnou souč ást.

11.4.Tatcl stnlclu.,,a nabj,vá platnosti a ú č innosu dnem ie)í ho podpisu oběma smluvní mi stranami.

11.5. Tattl smlouva jc r1,h911;1'cna \ 'c dvou stejnopiscclr, kaž dá smluvní  StÍ ana obdrž í  jedno

1.1r[611;vg11i.

11'ó. Smluvní  strany tuto smlour,.u přeč etly, s její m obsahem souhlasí ' prohlaš ují , ž e smlouva je

uzaví rána svobodně a váž ně, nikoLiv v tí sni nebo za nápadně jednostranně neqýhodných

podmí nek a na dŮkaz souhlasu s obsahem smlour'ry připojují  zástupci obou smluvní ch stran své

vlastnoruč ní  podpisy,

Pří lohy:
oceněný ýkaz ýměr z cenor,é  nabí dky

\ ''[ 'ýr-rci nac-l Sázai'cl'r r1r.'" ť '4 /a& \ ' I ] cncš txrč  dne Y-4 tot-o
BES s.r.o.

Sukova 625,256 01 Beneš ol
wwwbesbn.cz

t7t

Mgr. Mal: tin l(adrrrož ka
stafosta

Městil'1'ýncc nacl Sázar,< lu

objeclnatcl

uĚsro rÝnnc NAD sÁznvu r'

K Náklí  404
257 4|  Týnec nad Sázavou

-t2-

Pcrr
jcclnatcl

I l I -,1 S s.r.o.

zhotovitel
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KRYci LIST ROZPOCTU

Název stavby

Název objektu

Název č ásti

Chrást - autobusové  zastávky podé l silnice 1l/106

so 101, so 401, vRN

uuvní  AKTlvlw

CPV 45233't 160-8

Mí sto

Týnec nad Sázavou

Objednatel

POektant

Zhotovitel

Zpracoval

Město Týnec nad Sázavou, K Náklí  404' Týnec nad Sázavou

Lucida s.r.o., Marie Cibulkové  34/356' 140 00 Praha 4

dle výběrové ho ří zení

zpracoval ing.Josef Stanko

č í slo Dne

15.6.19

Měrné  a
Poč et t 'l 1m

v

A náklady B ň c Ná na umistění

1 so10í celkem 1 444 595,57 I Práce přesč as 't3 Zaří zeni staveniš tě

2 so40í celkem 407 286,79 9 Bez pevné  podl. 14 Mimostav. doprava

3 VRN celkem 444 526,93 10 Kulturní  památka 15 Územnl vlivy

4 celkem 11 16 Provozní  vlivy

5 celkem 17 ostatní

6 celkem 't8 NUS z rozpoč tu

7 zRN (ř. í -6) 2296 409.29 't2 DN (ř.8.1í ) 't9 Nus (ř' í 3.18)

20 HZS 21 Kompl. č innost 22 ostatní  náklady

Projektant, Zhotovitel, Obiednatel D Celkem bez DPH 2296 409,29
o/o daně DPH celkem

sní Žená

základní

15,0 0,00

2',t,0 2296 409,29

0,00

482 245,95

Cena s DPH 2778 655,24

E Připoč ty a odpoěty
Dodá zadavatel 0,00

Klouzavá dolož ka 0,00

Zvýhodnění 0,00

Priloha - vykaz vymer 121 krycí  list



REKAPITULAGE RozPoČ TU
Stavba: chrást - autobusové  zastávky podé I  silnice ! l/ 106

objekt:  so 101, so 40í ' VRN
Cenová soustava uRs 20í 9/ l Datum :  15.6.2019

11

12

13

15

16

1B

21

27

Kód Popis Cena celkem

1 2 3

Rekapitulace iednotlivÝch č ástí  rozpoětu

So í 01 chodní k a odvodnění

Pří pravné  a přidruŽené  práce

Zemni práce - komunikace

Zemni práce - odvodněnÍ

Roubení

Přemí stění  výkopku

Povrchové  ú pravy teré nu

Úprava podloŽÍ  - vsakovacÍ  Žebro

Základy

Svislé  konstrukce

Vodorovné  konstrukce

Komunikace pří kop odvodnění

Vjezdy zezámkové  dlaŽby t l370 mm

Chodní k zezámkové  dlaŽby t l 370 mm

Vedení  dálková a přÍ pojná

Doplňují cí  konstrukce a práce na pozemní ch komunikací ch komunikace

Doplňují cí  konstrukce a práce na pozemní ch komunikacÍ ch - odvodnění

Přesuny hmot

Zámeč nické  konstrukce

MontáŽe sdělovací ch kabelů  ochrana

ZemnÍ  práce při montáŽí ch-zajiš těnÍ  kabelů

31 860'05 Kč

32 108'08 Kč

102 510'23 Kč

28 369'00 Kč

93 885,34 Kč

9144,21Kě
13 669'66 Kě

'l 554'00 Kč

157 500'00 Kč

50 490'50 Kč

3 902,50 Kč

23 037'19 Kč

168 900,75 Kč

82141,73 Kě

178 277,23 Kč '

323 433'80 Kč

96 217,75 Kč ,

13 516'00 Kě

1 6'17,00 Kl
32 460'55 Kč

3

4

5

5b

5c

I
91a

91b

99

767

22-M

46-M

celkem bez DPH v Kč

so 40í  ořechodové  osvětlení

ElektromontáŽe

MontáŽe technologických zařizeni pro dopravní  stavby

1 444 595'57 Kč

21-M

22-M

46-M ZemnÍ práce při montáŽí ch

171 275,44 Ké

34 896,30 Kl
201 115'05 Kč

celkem bez DPH v Kč 407 286,79 Kě

Priloha - vykaz vymer 121 rekapitulace



ZADANI  S VYKAZEM VYMER
Stavba: chrást - autobusové  zastávky podé l silnice lU106

objekt:  So 101 chodní k a odvodnění  hlavní  aktivity
Genová soustava ÚRs 20í 9/ l Datum: 15.6.2019

P.Č . Kód poloŽky Popis MJ MnoŽství  celkem
Jednoiková cena

zadání
celková cena zadání

I 2 a 4 5 6 7

11 ú zemí 3'l

48,90 6 088,05m2 124,50
1 '13107153

odstranění  podkladu z kameniva těž ené ho t l.300 mm strojně, plocha do

200m2I

u AutoCAD komunikacez

11 205,00m 124.50 90,00Řezání  stávaií cí ho Živič né ho kMu t l do 15 cm3

3 030.00 't  515,00nr3 0,504 9610441 11 Bourání  základú  z betonu prosté ho

stávaií cí  odvodňovací  ž lab dé lka 4 m

8't0.00 972,00m3 1,205 96202239',l Bourání  zdiva nadzákladové ho kamenné ho na MV nebo MVC přes 1 m3

stávaií cí  kamenné  č elo prooustku

12 080.00m 8.00 1 510,00Bourání  tlubní ho oropustku do DN 500966008 1 1 2

12 Zemni - komunikace 321

227.00 'í 6 344'00m 72,00119001421 Doč asné  zaiiš tění  kabelů  a kebelových tratí  ze 3 ks volně loŽených kabelů7

't  8.60 47.00 874,20m312110'.t103 mutí  ornice s í stění m do 250 m

152.00 12 672.24m3 83,37122202201
odkopávky a prokopávky nezapaŽené  pro silnice objemu do 100 m3 v

hornině tř. 3I

26,60 2 217 ,64m3 83,37'10 122202209 PřÍ platek za lepivost V h 3

í 3 Zemní ce - odvodnění 102 51

42 611.25rn3 1s4,95 275,00lltoubení  rÝh š í řkv do 200 cm v hor.3 do 1000 m311 132201202

28.40 4 400,58m3 154,35132201209 Pří platek za lepivost v hornirlě 3' ýh12

1 160,00 35 948,40rn3 30,99t.1 r3840110r Dolamování  hloubených rýh ve vrstvě do 1000lnnr v hornině tř 5

dolanrováni 20%  oředpoklad dle lGP

.2 300.00 19 5s0,00tn 8,50141 ?211 13R Řizený zernni protlak vrlěiš í ho prů nIěru do 225 mm v hotnině 1 - 414

vč  dvou startovacich jam cca 2 x 6m3 a jejictr zpětné ho zá

í 5 Roubení

80.00 20 632,00m2 25/ ,90l5 l5'l 101101 Zří zení  přilož róho paŽení  a rozepřetti stěn týh hl do 2m

28
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16 151101111 odstranění  ořilož né ho paŽení  a rozepření  nÍ h hl do 2m m2 257.9O 30.00 7 737.00

í 6 Přemí stěni 93

17 161'101101 Svislé  přemí stění  výkopku z horniny lř' 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 '154.95 91.50 14 ',t77.93

154,95 odvodnění

18 16í  101 101 Svislé  ořemí stění  vÝkopku z horninv tř. 1 až  4 hl výkopu do 2'5 m m3 83.37 40,00 3 334,80

83.37 komunikace

19 't67101',102 Nakládání  výkopku zhol.1-4 v mnoŽství  přes 100 m3 m3 1't7.69 62,00 7 296,78

83,37 - 26,5 zásyp a obsyp obrub +  9,4 převoz ornice =  66'27 m3

komunikace

154.95 - 103,53 zásvp =  51,42 odvodnění

20 12601102 Vodorovné  ořemí stění  do 5000 m vÝkopku / svpaninvl z horninv tř. 1 až  4 m3 9.40 160,00 'I  504,00

přemí stění  přebvteč né  ornice na deponii investora

21 162701105 Vodorovné  přemí stění  do 10000m výkopku / sypaniny/  z horniny tř' 1 aŽ 4 m3 108.29 258.00 27 938.82

56,87 komunice +  51,42 odvodnění

22 162701109
Pří platek k vodorovné  přemí stění  výkopku/sypaniny z horniny tř' 'l aŽ 4 zKD
1000m přes 10000m m3 433,16 't9.80 8 576.57

23 17',t20',t201 Ulož ení  svpaninv na skládku m3 108.29 16.70 't  808.44

24 99722't855
Poplatek za uloŽení  na skládce (skládkovné ) zeminy a kameniva kod odpadu

170 504 t 194.92 70,00 1s 644,40

108,29 x 1,8

25 171 101 105 Ulož ení  svpaninv z hornin do násvpů  hutněných na 'l03o/oPS m3 130,03 120.00 15 603.60

26,5 +  103,53

18 Povrchové teré nu

26 '18130110'l
Rozprostření  a urovnání  omice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1 :  5 při

souvislé  ploš e do 500 m2, tl' vrsty do 100mm m2 92,00 34,50 3 174.00

pouŽitá č ást seimuté  ornice

27 't8't41'.t 't31
Založ ení  parkové ho trávní ku výsevem do 1 000 m2 v rovině a ve svahu do

1:5 m2 92,00 18,70 1720.40

28 005724100 osivo směs travnÍ  parková ka 3,03 90,90 275-43

2S 181951 102 Úprava pláně V hornině lř' 1 až 4 se zhutnění m m2 348.63 't1.40 3 974,38

Priloha - vykaz vymer 227 so 101

21 Ú - vsakovací  ž ebro

1 1 155.20m3 11,20 996,00Filtrač ní  Vrstvv z kameniva těŽené ho 32i63 mm vsakovací  Žebro30 457571214

í 3



31 21197 1110 Zří zení  oo| áš tění  trativodů  qeotextilií  v nize nebo zářezu sklonu do'1 :2 m2 49.70 26.80 1 331,96

32 6931 1 1 450 qeotextilie netkaná PP 2B0 g/m2 m2 55,00 21,50 1 í  82'50

27

2 590.00 1 554,00m3 0,60Základové  oasv z betonu c 12115' t l 150 mm33 274313511

Svislé  konstrukce 157

42 640.00m3 8,20 5 200,00321321115 vodní ch staveb ze ŽB mrazuvzdorné ho C 2/30 XF3Konstrukce

ž elezobetonové  vÝvařiš tě 3,8 +  4'8 m3 č elo

'I  160.00 23 200,00m2 20,0032135'1010 Bednění  konstrukce vodní ch staveb rovinné  zří zení35

m2 20.00 383,00 7 660,00Jb 321352020 Bednění  konstrukce vodní ch staveb rovinné  demontáž

2.40 35 000.00 84 000,00t37 32136A211 VÝztuž  ž elezobetonových konstrukcí  vodní ch staveb z svařovaných sí ti

uvaž ováno 300kq/m3

4 konstrukce 50

4.00 322,00 1 288,00m238 4513'151 15

Podkladní  deska z betonu prosté ho se zvýš enými nároky na prostředí  C
16120XF4 t l 100 mm

m3 51.42 950,00 48 849,0039 451572111 LoŽe pod ootrubí  otevřený výkop z kameniva drobné ho těŽené ho vč  obsypu

odeč teno z proqramu AutoCAD obsYp a podsYp potrubí

353.50m2 3,50 101 ,0cLoŽe ood základv z kameniva drobné ho drcené ho frakce 4/8 t l 100 mm40 45'1561 1 1 1

Komunlkace 3

41 56487'l I  I  6 Podklad z Š o tt 300 mm pozhutnění m2 17.50 223.00 3 902,50

vvolnění  oří koou š těrkodrtí

5b ze zámkovó mm 23 037

42 564871111 Podklad z Š o t l zso mmm pozhutnění m2 27.72 200,00 5 544.00

odeč teno z prooramu AutoCAD vjezdy

43 596211210 Kladení  zámkové  dlaž bv t l 80 mm do drtě 40 mm' plocha do 50 m2 m2 27,72 352.00 I757.44

44 592450050 dtaž ba skladební  betonová 20 x 10 x 8 cm barevná / č ervená/ m2 29.00 266,75 7 735,75

5c chodní k t l 370 mm

200.00 49 932,00m2 249,66Podklad z Š o tt zso mmm oozhutnění45 564871111

odeč teno z proqramu AutoCAD chodní k

í 68 75
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46 596211213 Kladení  zámkové  dlaŽbv t l 80 mm do drtě 40 mm, plocha přes 300m2 m2 227,00 265.00 60 155,00

47 5962't1214 Pří olatek za kombinaci dvou barev a tvarů  t l 80 mm m2 29,40 25,50 749,70

48 592450200 dlaž ba skladebnÍ betonová 20 x 10 x 8 cm přÍ rodní m2 201.00 235,73 47 381,73

49 592450001 R dlaž ba skladebnÍ  betonová 20 x 10 x 8 c edá m2 6,50 421,08 2 737.02

50 592450002R dlaž ba skladební  betonová 20 x 10 x 8 cm slepecká č ervená m2 10,00 421,08 4 210,80

51 592450003R dlaŽba nástupiš tní  hranv š í řkv 0,4 m ze zámkové  dlaž by č eNené  t l 8 cm m2 14,00 266.75 3 734,50

111 73Vedení  dálková a

449.00 38 479,30m 85,70Kanalizač ní  potrubí  z tvrdé ho PVC-systé m KG tuhost tří dy sN8 DN 20052 87 1355221

odeč teno z proqramu AutoCAD pří pojky Žlabů

780.73m 85,70 9,1 1osazení  folie vÝstraŽné  poloŽení53 21 0021 063

3.50 299,95m 85,7028s290410 folie vÝstraž ná PVC š  22 cm54

8s.70 27.50 2 356,75m55 230230066 Tlakové  zkouš ky těsnosti potru bí  vzduchem DN 200

I  200.002.00 4 600,00kus89381 1 263 dohlosazení  kruhové z PP s obetonování m do I m

15 000.00kus 2,00 7 500,00
Revizní  a č istí cí  š achta z PP DN 600, poklop lit inový plný pro nosnost B

125 s teleskoDickÝm a adapté tem57 894812357

535.00 535,00kus 1,0089931'l í 'l3 osazení  poklopů  s rámem do 150 kg58

10 500.00kus 1.00 10 500,0059 55242320R mřÍ Ž vtoková ocelová s rámem 1500 X 1200 pevnost C 250 vč  nátěru

3 940.00kus 2.00 1 970,00do 200 mmulič ní ho mnzenebo60 8S9231'1 11

1 050.00 1 050,00kus 1,0089943111'l
Výš ková ú prava ulič ní ho vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýš ení m krycí ho

hrnce61

61 9'.1451'1112

MontáŽ sloupku dopravní ch znač ek dé lky do 3,5 m s betonovým základem a

patkou kus 2.00 1 380,00 2 760.00

62 I 't4511112R
Montáž  sloupku dopravní ch znač ek dé lky do 3,5 m s betonovým základem a

oatkou kus 2,00 1 380,00 2 760,00

nový označ ní k autobusové  zastávky

63 404452250 Zn 60 - 350 kus 2.00 764,75 1 529.50

64 404452400 oatka hlinÍ ková HP 60 kus 2,00 552.00 1 104,00

65 404452530 ví č ko plastové  na sloupek 60 kus 2.00 17,25 34,50

404452560 na us 60 kus 4.00 97,75 391.00

67 404452501 R novÝ označ ní k zastávkv vč  odpadní ho koš e kus 2.00 20 000.00 40 000,00

91a a na - komunikaco 277
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68 914111'.!11

Montárž  svislé  dopravní  znač ky do velikosti 1 m2 objí mkami na sloupek nebo

konzolu kus 4,00 172,50 690.00

69 404442560 znač ka svislá reflexnÍ  FeZn 500 x 700 mm kus 2,00 529,00 1 058.00

70 404442360 znač ka svislá reflexní  FeZn 750 x 750 mm kus 2,00 2 242.50 4 485,00

71 91513',!112

Vodorovné  dopravní  znač ení  bí lým retroreflexní m barvou přechody pro

chodce. š ipkv. svmboly m2 25,41 't49.50 3 798,80

72 9',15231112

Vodorovné  dopravní  znač ení  bí lým retroreÍ lexní m plastem přechody pro

chodce' š ipkv' svmboly m2 25.41 414,00 10 519,74

73 915621'.!1',l Předznač ení  vodorovné ho ploš né ho znač ení m2 25,4',1 5.75 146,11

74 916131213
osazení  silnič ní ho obrubní ku stojaté ho s boč ní  opěrou do lož e z betonu

prosté ho m 114.56 350,00 40 096,00

75 592170310 silnič nÍ  100 x 15 x 25 cm kus 118.00 104,06 12 279.08

76 9'.t623',t213

osazení  chodní kové ho obrubní ku betonové ho s boč ní  opěrou do loŽe z
betonu orosté ho m 23.41 300,00 7 023.00

77 592170160 obrubní k betonový chodnÍ kový 100 x B x 25 cm kus 25.00 86.90 2 172,50

78 9t6331112
osazení  zahradní ho obrubní ku stojaté ho s boč ní  opěrou do loŽe z betonu

orosté ho m 104.10 300,00 31 230.00

79 592170100 obrubní k betonovÝ zahradnÍ  50 x 5 x 15 cm m 108,00 150.00 16 200,00

9'tb a na - odvodnění

96217 75

2s 500.00m 8,50 3 000,00Zří zení  silnič ní ch propustku z trub betonových nebo Ža on + oo919521120

15 895.00m 8,50 1 870,00trouba ž elezobetonová pro integrovanÝ spoj 40 x 250 x 7,5 cm81 592220220

245.00 882,00m 3,60935112211 ž labu š  do 800 mm do betonu tl 100mmosazení  pří kopové ho82

4.00 451.00 1 804,00m83 592270290 ž labovka betonová pří kopová 500 x 680 x 60 mm

61 920.00m 77.40 800,00
osazení  odvodňovací ho polymerbetonové ho ž labu s krycí m roš tem š í řky do

200 mm do betonu C20i2584 935113111R

217 432.80m 78.00 2 787,6059227037R oolvmerbetonovÝ ž lab přeiezdovÝ rozměry 1000 x 500 x 16085

potymerbetonový motitit ický ž tab, mří ž  pevně integrovaná ve ž labu, tř

zatí ŽenÍ  F 900 kN

99 Přesun hmot

86 997221611 Nakládání  suti na dopravní  prostředek pro vodorovnou rlnnravr r t 1'.t4,'10 165.00 18 826,50

10 tun betonu /  propustek' odvodňovací  ž lab / t 't0.00

t123 3x x + 3tč elo t kamenivo t 76.98

l 123.3 x 0.1 x 2.2l =  27'12 t ž ivice t 27,',12

87 99722155',1 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů  do 1 km t 76,98 43.20 3 325,54

88 997221559 Pří olatek zKD 1 km u Vodorovné  dopravy sypkých materiálů , 14 x t 1 077,72 9,93 10 701,76
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89 997221561 Vodorovná doorava suti z kusových materiálů  do 'l km 37.12 48,50 I  800.32

90 997221569 Pří platek ZKD 1 km u vodorovné  dopravy suti z kusových materálů , '14 x t 519.68 't2,70 6 599.94

91 99701 3801

Poplatek za uloŽení  na skládce (skládkovné ) stavební ho odpadu z
betonové ho kód odpadu 170 101 t 10,00 't53.00 1 530,00

92 997221845
Poplatek za uloŽení  na skládce (skládkovné ) odpadu asfaltové ho bez dehtu

kód odpadu 170302 t 27 -12 150.00 4 068,00

93

Poplatek za ulož ení  na skládce (skládkovné ) zeminy a kameniva kod odpadu
't70 504 t 76.98 70,00 5 388,60

94 9981 531 31

Přesun hmot pro samostatné  zdi a valy z cihel, kamene, a tvárnic do 20 m

automatickÝ výpoč et t 20.68 200,00 4136.00

95 9982251',t1

Přesun hmot pro pozemní  komunikace s krýem z kamene, monolit ickým

betonovým nebo Živič ným t 1'10,97 65.20 7 235.24

96 99822301'l
Přesun hmot pro pozemní  komunikace s krýem dlárž děným automatický

vÝooč et t 160.53 195,00 31 303,35

97 9982761 01

Přesun hmot pro trubní  vedení  hloubené  ztrub z plastických hmot otevřený

vÝkop t 5.21 250,00 1 302.50

767 Zámeč nické  konstrukce 13

2 420.00m 4.00 605,0098 348'.t7'.t111 osazení  mostní ho zábradlí  nesní matelné ho pří mo

289.00 1 156.00m 4,0099 767',td'.t123 Montáž  ocelové ho zábradlí  z trubek do hmotnosti 20 kg

12.00 177,00 2124,00mtrubka ocelová bezeš vá. kruhová 1 1 353 D 44,5, t l 3'2 mm100 1 401 1 0200

12.00 64,50 774,00ksChemické  kotvv M12 110 mm do betonu s vwrtánÍ m101 953961 1 1 3

6 800.00soubor 1.00 6 800,00783000001 R Nátěr ocelové ho zábrádli syntetickou barvou 1 základ, 2 x krvci102

1 2't0.00 242,00t 0,20í 03 998767101 Přesun hmot tonáž ní  pro zámeč nické  konstruL

22-M kabelů  ochrana

16t7.00m 24.50 66,00220182072
Přenesení  kabelu do hmotnosti 3,5 kg/m přes překáž ky do vzdálenosti do 'l0

m104

46.M Zemní i kabe]ů 32

m 24.50 303,00 7 423,50
Hloubení  kabelových nezapaž ených ýh ruč ně š  40 cm, hl 80 cm, v hornině

tř3105 460150063

m 24.50 106,00 2 597,00
LoŽe kabelů  z pí sku nebo š těrkopí sku t l 10 cm nad kabel, kryté  plastovou

folií . š  lož e do 50 cm106 46042'.t182

31't.15m 24.50 12,70't07 46049001 3 KMí  kabelů  krycí m pasem š í řky 34 cm

25.00 365.00 9125,00mchránič ka kabetŮ ztrub HDPE DN 100 dělená ochrana kabelů108 38899521 R

2 026.',tsm 24.50 82,70460560063 Zásvo Ňh ruč ně š í řkv 40 cm, hloubky 80 cm, z horniny tří dy 3'í 09

102.00 2 499,00m3 24,50í 'l0 460600023 Vodorovné  přemí stění  horniny jaké koliv tří dy do 1000 m

m3 367.50 22.50 8268,75
Pří platek k vodorovné mu přemí stění  horniny za kaž dých dalš í ch 1000 m'

15x1'.!1 460600031

210,00t 3,00 70,0099722'.1855
Poplatek za uloŽení  na skládce (skládkovné ) zeminy a kameniva kod odpadu

170 5041',12
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celkem Kč 1 444 595,57

Pí iloha _ vykaz Vymer 727 so 101



ZADÁNí  s vÍ xezeu vÍ uĚn
Stavba: Ghrást - autobusové  zastávky podé l silnice ll/ 106

obJekt:  So 401 přechodové  osvětlení  hlavni aktlvity
cenová soustava ÚRs 2oí 9/ l Datum: í 5.6'2019

P.Č . Kód poloŽky Popis MJ
Množ stvl
celkem

Jednolková cEna
zadánl

celková cena zadáni

1 2 3 4 5 6 7

21-M ElektromontáŽe 17',t 275,44

1 21 01 00003
Ukonč enÍ  vodič ů  v rozváděč i nebo na přlstroji vč etně zapojenÍ  prů řezu Ží ly

do 16 mm2 kus 24.00 56,58 1357.92

2 21 00400 t 1 MontáŽ slouDů  nn ocelovÝch trubkoWch iednoduchých do 12 m kus 6.00 2 052,18 12 313,08

3 316740670 stož ár osvětlovací  sadovÝ sadovÝ v 6 m, tvp KL6 kus 2.00 7 646,37 15 292,74

4 31 6740680 stož ár osvětlovaci sadovÝ sadový, v 6 m, tvp KL8 kus 4-00 B 053.78 32 215,12

5 2102020',13 MontáŽ svÍ tidlo rní boikové  prů mvslové  stropnÍ  na v.ýloŽní k kus 6.00 392,49 2 354,94

6 348481 1 0R svÍ tidlo venkovní LED 51W 230V 50HZ dle TZ kus 2.00 I379.08 1B 758,16

7 348481 1 1 R svÍ tidto venkovní  LED 39W 230V 50HZ dle TZ kus 4.O0 6 830.42 27 321,68

I 210220020
Montáž  uzemňovací ho vedenÍ  vodič ů  FeZn pomocí  svorek v zemi páskou

do 120 mm2 ve městské  zástavbě m 215.00 40,78 I767,70

9 35442062 oás zemnÍ cí  30x4mm FeZn kq 208.00 41.80 B 694,40

10 210220022
MontáŽ uzemňovacÍ ho vedenÍ  vodič ů  FeZn pomocí  svorek v zemi drátem do

í 0 mm Ve městské  zástavbě m 6.00 40.78 244,68

11 35441073 drát D 1)mm FeZn ka 6,00 41.80 250.80

12 2'10220302 MontáŽ svorek hromosvodných se 3 a VÍ ce š rouby kus 21,00 40.78 856.38

13 35441986 svorka odboč ovacl a spoiovac|  pro pásek 30x4 mm, FeZn kus 12.00 35,68 428.16

14 35441996
svorka odboč ovaci a spojovacÍ  pro spojován|  kruhových a páskových

vodič Ů. FeZn kls 6.00 35.68 214,08

'15 21 081 301 1 MontáŽ kabel Cu plnÝ kulatÝ do 1 kV 3x1,5 až 6 mm2 uloŽený pevně (CYKY) m 20.00 25,49 509.80

16 11 kabel silovÝ s Cu iádrem 1 kv 2x1,5mm2 m 20.00 15,29 s05.80

17 21 081 3035 MontáŽ kabel Cu plnÝ kulatÝ do 1 kV 4x16mm2 uloŽený pevně (CYKY) m 200.00 173,31 34 662,00

1B 341 1 10800 kabel silovÝ s Cu iádrem 1 kV 4x16mm2 m 200.00 33,64 6 728,00

22-M zaÍ lzenl 34

't9 22096002',\ MontáŽ svorkovnice stoŽárové kus 6.00 392,49 2 354,94

20 22000000R stoŽárová svorkovnice sR 722-14/N' lP00 < landartnl kus 6,00 937.91 5 627,46

21 2209601 33 ZapoienÍ  stoŽárové  svorkovnice do 19 Žil kus 6,00 4 48s.65 26 913,90

Priloha - vykaz vymer 122 so 401
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o.21 2 854,50 599,45km22 Iu* uo"n, trasy Vedenl kabelové ho46001 0024 v zastavěné m prostoru



23 460050003
HloubenÍ  nezapaŽených jam pro stoŽáry jednoduché  dé lky do 8 m na rovině
ruč ně v hornině tř 3 kus 6,00 9'17.52 5 505.12

24 460080014 Základové  konstrukce z monolit ické ho betonu C 16120bez bedněnÍ m3 2,00 4179,8'l I  359,62

25 4601 50063
HloubenÍ  kabelových nezapaŽených nýh ruč ně š  40 cm' hl 80 cm' V hornině

tř3 m 213.00 190,63 40 604,19

197m + 't6m ochrana potrubí

26 4603'10017R Neří zenÝ protlak stroině do 160 mm v hornině 3 a 4 vč  startovacÍ ch jam m 8.00 1 549.59 12 396.72

27 460421',t82

LoŽe kabelů  z plsku nebo š těrkopÍ sku t l 1 0 cm nad kabel, krýé  plastovou

foliÍ ' Š  loŽe do 50 cm m 213.00 145.78 31 051,14

28 460490013 KMí  kabelů  krycim pasem š Í řky 34 cm m 2't 3.00 44.86 I  555,18

29 460510241 Kanálv do rýhv z betonových dí lců  rozměrú  'l7 x 14 x 100 cm vč  vÍ ka m 30.00 't  009.27 30 278,10

30 460520164 MontáŽtrubektuhých ochranných do D 110 mm m 221,00 22.43 4 957.03

31 2861 39660 trubka ochranná PEHD D 110 x 4,2 mm m 205-OO 152.92 31 348.60

197m+ Bmprotlak

32 38899521 R chrániěka kabelŮ z trub HDPE DN 100 dělená ochrana kabelť l m 16,00 134.57 2 153.12

33 460560063 Zásvo rÝh ruč ně š í řkv 40 cm, hloubkv 80 cm, z horniny třÍ dy 3 m 213.00 58,1'l 't2 377.43

34 460600023 Vodorovné  přemÍ stěnl horninv iaké koliv třÍ dy do 1000 m m3 15,00 310,94 4 664.10

35 460600031
PřÍ platek k Vodorovné mu přemÍ stěnÍ  horniny za kaŽdých dalš í ch 1000 m'

15x m3 225,00 20,29 4 565.25

36 s97221855
Poplatek za uloŽenÍ  na skládce (skládkovné ) zeminy a kameniva kÓd

odoadu "170 504 t 27,00 100,00 2700.oo

celkem Kč 407 286,79

Priloha - vykaz vymer 222 so 401



zADÁNi s VýKAZEM VÝMĚR
Stavba: Chrást - autobusové  zastávky podé l sllnice ll/ í 06
objekt:  VRN +  oN vedlejš Í  aktivity
cenová soustava Úns zorsn Oatum: 15.6.2019

P.Č Kód poloŽlq Popis MJ
MnoŽství
elk6m

Jodnotková cena
adánÍ colková c6na zadán

2 3 4 5 6 7

VRN Ved k souboru so 10í  chodní k a odvodnění 177

oN ostatnÍ  náklady k souboru so 40í  Přechodové  osvětlení 20 000,00

14 904.00kus 72.00 207.00MontáŽ a demontáž  doč asné  dopravní  znač kv kompletní  Dlo1 913121111

36 znač ek x 2

kus 1.00 2 300.00 2 300,002 913411111 MontáŽ a demontáŽ mobilní  semaÍ orové  sestavy se 3 semafory Dlo

kus 30.00 I  380,00 41 400,00
Pří platek k mobilní  semaforové  sestavě se 3 semaÍ ory ZKD den použ ití

Dto3 s13411211

ěást etaov 30dní

den 30.00 11.50 345,00
Nájem semaforu pro jednosměrné  ří zení  dopravy nad 30 dní /  bez
baterie/4 9521 í  7800

den 30.00 í '1.50 345,009527',!1840 Náiem akumulátoru 12Vlí 80Ah nad 30 dní5

414.OO 2 277 -O0m2 5,50b 915231115
Vodorovné  dopravní  znač ení  ž lutým plastem přechody pro chodce,

š iokv. svmbolv Dlo vč  demontáž e

m2 5.50 5.75 31 .637 915621111 Předznač ení  vodorovné ho ploš né ho znač ení  Dlo

kus 2 160.00 13,80 29 808,00B s52711180
Nájem dopravní  znač ky základní  přenosné  vč  sloupů  a pří chytek za '1

den/  nad 7 dnÍ

36 znač eU 1 a 2 etapa celkem/  x 60 dní

kus 7.OO í  500.00 I  0 500.00I 01 1 002000 Prů zkumné  práce

7ks ruč ně kopaných sond pro urč ení  přesné  polohy sí tí

5 000.00kus 1.00 5 000,0010 01 1103000 GeolooickÝ prů zkum bez rozliš ení

kus í  '00 5 000.00 5 000,0011 0 1 21 03000 Geodetické  práce před Výstavbou - vytyč ení  stavby

kus '1.00 7 500.00 7 500,00Geodetické  oráce oo vÝstavbě - zaměření  skuteč né ho provedení12 012303000

kus í .00 500.00 500,00Dokumentace oro ú zemní  rozhodnutí't3 0í  3203000

500.00kus 1,00 500,0014 01 3224000 Dokumentace oro stavebnÍ  povolení

1.00 5 000.00 5 000.00kus'15 01 3244000 Dokumentace pro provádění  stavby

kus 1.00 10 000.00 10 000,00Dokumentace skuteč né ho pÍ ovedení  stavby16 01 3254000

10 000.00kus 1.00 10 000,0017 o27400001 Vvtvč ení  stávaií ch sí tí  vč  sí tě CET| N

1.00 25 000.00 25 000.00kus18 03000'1000 Zaří zení  staveniš tě vč denní ho ú klidu stavby a zabezpeč ení  výkopů

kus 1.00 5 750.00 5 750,00040001 000 lnž enÝrská č innost zaiiš tění  Dlo a DlR Vč  rozhodnutÍ'19

500.00 500.00kus 1,0020 04000'1000 lnŽenýrská č innost zaiiš tění  DUR a DsP

500.00 500.00kus 1,0021 04'1 103000 AutorskÝ dozor proiektanta

500.00kus 't,00 500,00technický dozor investora22 041 203000

I 01 2203000 Geodetické  oráce při provádění  stavby - Vo kpl 't,00 5 000.00 5 000.00

2 043002001
Asistence a spoluú č ast pracovní ků  spravují cí ch Vo, hodinová sazba dle
cenÍ ku hod 8.00 1 000,00 I  000,00

3 043203000 Měření  bez rozliš ení  - reviznÍ zpráva Kč 1.00 5 000,00 5 000,00
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I

091003000 | ostatní  náklady _ podruž ný materiál z oddí lů  21-M a 22-M Kč 1,00 2 000,00 2 000,00

m2 124.50 7171.2057.601loo"tr"neni povrchu ž ivič né ho t l do 't00mm sÍ oině, plocha do 200m2113107182I

uzemt 71

239 í 0

444 526,93

5a tl 450 mm vllvem obru

cé lkem Kč

20 472.OOm2 170,60 120,0056486í '11'1 Podklad z Š o tt zoo mm po zhutnění2

odeč teno z prooramu AutocAD stávají cí  komunikace

123,30 390.00 48 087.00m23 567122',113 Podklad ze směsi stmelené  cementem Kzc l sc C 8/10 t l '14 cm

m2 123.30 25,00 3 082,504 573111111 Postřik infiltrač ní  postňk s posypem z asfaltu množ ství  0'6 kg/m2

88 406.í 0m2 123.30 717,00
Asfaltový beton ACP 16 (oKs) podkladní  t l 70 mm z nemodifikované ho

asfaltu. do 3 m5 565'1551í  1

20.00 2 466.00m2 123,306 573231106 Sooiovací  postňk ze silnič ní  emulse mnoŽsfuí  0'3 kg/m2

m2 't23.30 515.00 63 499,507 577134111
Asfaltový beton ACo 11 (ABs l),vrstva obrusná, 40 mm z
nemodifikované ho asfaltu, do 3 m

m2 123.30 25.00 3 082,50I 573111111 Postřik ž ivič ný inÍ iltrač ní  s posypem z asfaltu mnoŽstvÍ  0'60 kgh2

50.00 6 235.00m 124,70s 919',t22111 Těsnění  spár zálivkou za tepla pro komů rky š  10 mm hl 20 mm

4 364.50m 124.70 35,00Řezání  soár pro Wtvoření  komů rkv š  10 mm hl 20 mm v Živič né m krytu10 s1s112212

Priloha - vykaz vymer Stránka2z2 VRN



ZADÁNí s VÝKMEM VÝMĚR
stavba: chrást - autobusové  zastávky podól silnice lu't06

objekt:  nozpů sobllé  náklady

cenová soustava Úns zotg/ t Datum: 15.6.2019

P.Č ' Kód polož ky PopiB MJ
MnoŽstvi
c6lkom

Jdnotková cila
zaóé nÍ

colková @na adánl-
t2% .nBzpť Eobilé zso

101

cglková cena adánÍ
28% .zpwobilé z

so 101

'l 2 4 5 7 I

11 ú zemÍ

1 9610441 1 1 Bourání  základů  z betonu Drosté ho m3 0.50 3 030,00 1 090.80 424.20

2 966008 I  1 2 Bourání  trubní ho oÍ ooustku do DN 500 m 800 1 510.00 I  697,60 3 382,40

13 odvodněnÍ

9

7 151101101 zÍ izeni piiloŽné ho paŽeni a rozepřeni stěn ryh h|  do 2m m2 257,90 .n nnl 1 4 855.04 5 776.96

8 151101111 odstraněni oří loŽné ho oaŽenÍ  a rozepřeni ďh hl do 2m m2 25 7,90 .o uol 5 570,64 2'166.36

15 Roubení 20

í 0 11

o 161 '101 101 Svislé  ořeí nistěni výkooku z horninv tř. 1 aŽ 4 hl výkopu do 2'5 m m3 154.95 91 ,50 10 208 1'l 3 969.82

1 54,95 odvodnění

vsakovacl 9 't6

10 ó5757 1)1 4 FillÍ ač ni VrstvV z kameniVa těŽené ho 32/63 mm VsakovacÍ  Žebro m3 11 .20 996,00 g n31 74 3123.46

lt 21 197 1 110 Zřizeni opláš těni trativodú  qeotextilii v rýze nebo záí ezu sklonu do 1 :2 m2 49 70 26.80 959.01 372,55

12 693Í  1 1 45o ocoleylilie netkaná PP 280 o/ rn2 nt2 55,00 21,50 851 40 331 .'10

í 6

3 132201202 Hloubeni Úh š iřky do 200 cm V hor.3 do 1000 m3 m3 '154 95 275.OO 30 680.10 l1 931 '15

4 1322012Ůs Přlplatek za lepiVoSt v horniné  3, ryll m3 154,95 2A 40 3168,42 1 23'2.16

5 138401 101 Dolalnování  hloubenÝch Ňh Ve vrstvě do 'l000mm V hornině tř 5 m3 30,99 1 160,00 25 882.85 10 065.55

dolamováni 20%  oředDoklad dle lGP

0 1 41721 1131 Ří zenÝ zemni protlak vnějš Í ho prů měru do 225 mÍ |  u hoÍ nině 1 ' 4 m 850 2 300.00 1 4 076,00 5 474 00

vč  dvou startovacich iam cca 2 X 6m3 a jejich zpětné ho záhozu

27

13 l, o..ru,, Základove pasv z betonu C 1 2/1 5, t l 1 50 mln m3 060 2 590.00 1 118,881 435,12

konstrukce

14 321321 1 15 Konstrukce Vodnich staveb ze ŽB mrazuvzdorné ho c 2/30 Xl-3 rn3 820 5 200.00 30 700,80 1 1 939.20

Železobetonové  vÝVařiš lě 3.8 .|  4'8 m3 č elo

15 321351010 Bednění  kol] slrukce vodní ch slaveb rovinné  zří zeni m2 20.00 1 160,00 16 704 00 6 496.00

t6 321352020 Bé dněilí  konstrUkce Vodnich staveb rovinné  demontáŽ m2 20.00 383.00 5 515,20 2 144.80

17 3213682t1 VÝztuŽ ŽelezobetonoVých konstrukci Vodní ch staveb z sVařovaných sÍ ti t 240 35 000.00 60 480,00 23 520 00

uVaŽoVáno 300ko/m3

1B 4513'151 1 5

Podkladní  deska z belonu prosté ho se zvýŠ enými naroky na prostredl U

16/20 XF4 t l 100 mm fir2 400 322,00 927.36 360,64

19 4515721 11

LoŽe porl potrubí  otevřený výkop z kameniva drobneho té Ženeho Vf

obsvou m3 51.42 950,00 : \ 5 171.28 13 67'/ .72

odeč teno z proqramu AutocAD obsyp a podsyp potrubÍ

)o 45156111'1 LoŽe ood základv z kameniva drobné ho dlcené ho frakce 4/8 t l 100 mnl Í l12 3,50 101 .00 254.52 98,98

21 56487r110 Podklad Z Š D t l 3oo mnl pozhutl] ěni ft i2 1 ; i.50 223,0C 2 809,80 1 092.70

VVDlnění  ořikoou š těrkodrti

4

2
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871355221 Kanalizač ni potrubi z tvrdé ho PVC'sYsté m KG tuhosl třidy sN8 DN 200 m 85 70 449 00 27 705.10 10 774.20

odeč teno z orooÍ amU AutocAD ořiooikv Žlabů

zÓ 210021063 osazeni Í olie výstraŽné  poloŽeni m 85 70 9.'t1 562.12 218.60

24 28329041 0 folie vÝstraŽná PvC Š  22 cIn m 85.70 3,50 215,96 83,99

25 230230066 1 lakové  zkouš kv těsnosti polrubi Vzduchem DN 20o m 85 70 27.54 1 696.86 659.89

26 89381 1 263

osazení  kruhové  š achty z PP s obetonovanim do prumeru 'l,2m' do n

1,6 m kus 2.00 4 600,0c 6 624,00 2 576.00

27 a94A12357
Revizni a č isticí  š achta z PP DN 600, poklop lit inový plný pro nosnost B

í 25 s teleskooickÝm a adaoté tem kus 2.00 /  500.00 10 800,00 4 200,00

28 89931 1 1 '13 osazení  poklopú  s rámem do 150 kg kus 1.00 535,00 38s.20 143.80

29
55242320
R mřlž  vtoková ocelová s rámem 1 500 x 1 200 pevnost c 25o vč  nátěru kus 1.00 10 500,00 7 560,00 2 940 00

i0 89923t111 VÝš koVá ú orava uliÓnlho Vstuou nebo Vpusti do 200 mm zvýŠ enim mřÍ Že kus 204 1 970.00 2 836.80 1 103,20

31 8994311 1 'í

Výš koVá ú prava uliČ niho vstupu nebo vpustl do 20o mm zvysenlm
krucí ho hrnce kus 100 '1 050.00 756.00 294.00

91b

Vedení  dálková a ná

celkem

I 59

569 767,93

komunlkacÍ ch - odvodněnÍ

Kč

32 919521120 Zří zení  silnič nich propustku z trub betonových nebo ŽB DN 4oo m 8.50 3 000.00 I  I  360.00 7 r40,00

592220220 touba ž elezobetonová pro inteqrovaný spoi 40 x 250 X 7,5 cm m 8,50 1 870 00 11 444 40 4 450.60

34 935112211 osazeni pří kopové ho ž labu š  do 80o mm do betonu tl 100mm m 3.60 245.00 635,04 246 96

592270290 ž labovka betonová přikopová 5o0 x 680 X 60 mm m 4.00 451.00 1 298,88 505, I  2

36
9J5ttJtt-l
R

Osazeni odvodRovaciho polymerbetonoveno zlaDu s Kryclm rostem slrKy

do 200 mm do betonu C20l25 m 77 40 800.00 44 582.40 1 7 337.60

37

5922 /U3 /
R rolvmerbetonovÝ ž lab DřeiezdovÝ rozměru 1000 X 500 x 160 m 78.00 2 787,60 1 s6 ss1 62 60 881.18

polymebetonový molilÍ tí cký Žtab, mřIž  pevně integrovaná Ve Žlabu, tř

zatlŽenI  F 900 kN
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