
SMLOUVA O DÍLO
na provedení stavebních prací (dále jen ,,smlouva")

pořadové číslo objednatele f8/&w

pořadové číslo zhotovitele: 2020/025

Název veřejné zakázky:

Čáslav - přechod a úprava křižovatky úl. Žacká x Za Rybníkem

OBjEDNATEL:

Město Čáslav

Sídlo:
lČ:
DIČ:
zastoupené:

Nám. j. Žižky z Trocnova 1, 286 01Čáslav
00236021
CZ00236021
JU Dr. Vlastislavem Málkem, starostou města

Zástupce/oprávněný pracovník ve věcech technických:

(dále jen ,,objednatel")

ZHOTOVITEL:

Název: Konstrukce a dopravní stavby s.r.o.
Sídlo: Zbraslavice čp.2, PSČ 285 21
lČ: 284 47 085
DIČ: CZ28447085
zapsaný v obch. rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. (oddíl, vložka) C 142142
bankovní spojeni: Flo Banka a.s.
č. účtu: 2801486388/2010
zastoupený: Ing. Michalem Holíkem, jednatelem společnosti

(dále jen ,,zhotovitel")

Objednatel a zhotovitel uzavÍrajÍ podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto
smlouvu o dílo:

1 PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj
náklad a nebezpečí veřejnou zakázku s názvem ,,Čáslav - přechod a úprava křižovatky
úl. Začká x Za Rybníkem" (dále ,,dílo") a objednatel se zavazuje za provedené dílo
zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných touto smlouvou. Pro
vyloučení pochybností se stanoví, že plněni, resp. splnění závazku zhotovitele



popsaného výše v tomto odstavci se v této smlouvě označuje rovněž jako ,,provádění",
resp. ,,provedeni díla" zhotovitelem.

Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené:

o touto smlouvou,

" projektovou dokumentací zpracovanou v listopadu 2019 společností Techinfra s.r.o.
pod názvem ,,Čáslav - přechod a úprava křižovatky úl. Začká x Za Rybníkem",

nabídkou zhotovitele včetně oceněného soupisu jednotlivých položek a prací,

o pravomocným společným povolením stavebního úřadu,

· obecně závaznými právními předpisy, ČSN, EN, metodikami výrobců, pokud
neodporují ČSN a EN a veškerými pÍsemnými pokyny a podklady předanými
objednatelem zhotoviteli podle této smlouvy a případnými pozdějšími změnami výše
uvedené projektové dokumentace, které byly vyvolány potřebami zjištěnými
v průběhu provádění díla, jeho zkoušení a uvádění do provozu anebo z důvodu
rozhodnutí či opatřeni orgánu státního stavebního dohledu, příp. jinými orgány
příslušnými ke kontrole staveb či jinými okolnostmi smluvními stranami
nepředvídatelnými, rozhodnutím resp. vyjádřením veřejnoprávních orgánů, výsledky
kontrolnIch dnů a prováděni zkoušek s tím, že je objednatel oprávněn upravit způsob
provádění díla.

Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištěnívšech činnosti, prací, služeb, věcí a dodávek
nutných k dokončeni díla, a to zejména:

e' úplné a kvalitní provedeni díla,

0 zařIzenI staveniště, jeho zřIzení, odstranění, zajištění, zabezpečení a napojení na
inženýrské sItě včetně nákladů spojených s užívánIm veřejného prostranství,

o zajištění vytýčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury) podle podmínek
jejich správců, a to před zahájením zemních prací na staveništi, včetně jejich
písemného předání jednotlivým správcům po ukončení prací, pokud je to potřebné,

q likvidace stavebního odpadu, jeho uložení na řízenou skládku, ekologická likvidace
nebo jiná likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně
některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů a doložení dokladů o této
likvidaci včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu,

O zajištění ochrany proti šIření prašnosti a nadměrného hluku,

0 zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečeni přístupu a
příjezdu k objektům,

o zpracováni a dodánivšech dalších dokladů potřebných k předání díla,
úplné vyčištění a vyklizení staveniště včetně uvedeni do původního Či s objednatelem
dohodnutého stavu,

provedeni závěrečného úklidu staveniště dle této smlouvy,

a to vše v místě provádění díla, nevyplývá-li to z povahy věc jinak.
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Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby při provádění díla nedošlo ke škodám na majetku,
zdraví, životech, přírodě ani na životním prostředí.

Veškeré práce budou provedeny s odbornou péči dle platných právních předpisů.
Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastním nákladem provedení všech potřebných
technických či jiných zkoušek potřebných pro realizaci a řádné užIvánI díla, pokud je
jejich provedení obecně závaznými právními předpisy požadováno (např. vydání
kladného kolaudačnIho rozhodnutí, technické (dÍ|čÍ) zkoušky jednotlivých komponentů
díla), a to tak, aby byly vykonány nejpozději 2 dny před lhůtou dokončeni díla
uvedenou v bodě 4. Objednatel se zavazuje poskytovat k tomu zhotoviteli potřebnou
součinnost.

2 PODMÍNKY ZHOTOVOVÁNÍ DÍLA

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost i
nebezpečí.

Korespondence a platební doklady, které budou objednateli zasílány zhotovitelem,
musí být označeny číslem smlouvy objednatele, příp. zhotovitele a názvem veřejné
zakázky. Neoznačenou korespondenci a platební doklady má objednatel právo vrátit
zhotoviteli.

Požadovaná kvalita a způsob její kontroly musí být provedeny v souladu se zadávací
dokumentací, příp. vyjádřeními správců sítí a dotčených orgánů státní správy.

DomnIvá-li se zhotovitel, že pro řádné provádění prací existují překážky, musí to
neprodleně písemně ohlásit objednateli. Opomene-li toto oznámeni, může uplatnit jen
ty okolnosti, které byly objednateli známy včetně jejich účinků.

Zhotovitel je povinen respektovat trasy rozvodů a instalací, které nebudou stavbou
dotčeny či měněny. Zhotovitel je povinen si před zahájením prací opatřit informace o
stávajících inženýrských sItlch a rozvodech, které procházejí stavbou, aby nedošlo
k jejich poškození. V opačném případě poškození inženýrských sítí a rozvodů půjde
k tíži zhotovitele.

3 PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ

K předání a převzetí staveniště objednatel písemně vyzve zhotovitele. Ve výzvě
objednatel uvede maximální lhůtu pro předáni a převzetí staveniště, Tento termín je
zhotovitel povinen respektovat a vyvinout potřebnou součinnost ke zdárnému předáni
a převzetí staveniště za účelem provedení díla.
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4 DOBA PLNĚNÍ

Kompletní dokončení díla: max. 2 měsíce od předání a převzetí staveniště.

Kompletním dokončením díla se rozumí dokončení díla včetně jeho předání bez vad a
nedodělků s výhradou nedodělku plastového vodorovného dopravního značení, které
bude provedeno v souladu s technologickými postupy, oboustranně potvrzeným
předávacím protokolem.

Lhůty provádění budou prodlouženy:

jestliže překážky v provádění díla zavinil výhradně objednatel,

0 jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší moci, nebo jinými okolnostmi
nezaviněnými zhotovitelem, zejména nepříznivými klimatickými podmínkami,
které majIvliv na technologii a kvalitu prací.

5 CENA

Cena za provedení díla podle této smlouvy je cenou určenou podle rozpočtu, který je
součástí nabídky zhotovitele, jež tvoří přIlohu č. 1 této smlouvy (dále jen ,,rozpočet").
Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný, úplný a tvOřÍcÍ nedIlnou součást této
smlouvy.

Cena za provedenidňa podle rozpočtu bez DPH činí

Cena po slevě bez DPH Činí

dph ve výši 21% činí

Cena za provedení díla podle rozpočtu včetně DPH Činí

1 440 000,- KČ

1 440 000,- KČ

302 400,- Kč

1 742 400,- KČ

Tato celková cena je fixní, konečnou a závaznou cenou za provedení díla. Rovněž
jednotkové ceny uvedené v rozpočtu, ze kterých se celková cena skládá, jsou fixní,
konečné a závazné.

Jestliže zhotovitel zjisti v průběhu prací nové skutečnosti ovlivňujÍcÍ rozpočet, oznámí
to bezodkladně písemně objednateli.

Cena určená dle rozpočtu podle bodu 5 této smlouvy může být zpřesněna nebo
upravena jen dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem za podmínek stanovených
touto smlouvou.

Požaduje-li objednatel písemně nebo vyplývá-li z objednatelem vyžádané změny
projektu odlišné provedení prací od popisu nebo od kvalitativních podmínek
obsažených v zadávací dokumentaci, musí být před jejich prováděním dohodnuta
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odpovídajĹcÍ cena. O výsledné částky, které vyplynou z oceněni těchto prací, bude pak
formou dodatku ke smlouvě zvýšena nebo snížena cena sjednaná ve smlouvě.

Bude-li objednatelem vyžadováno provedení prací, které nejsou obsaženy v zadávací
dokumentaci stavby (vícepráce), musí na tuto skutečnost zhotovitele upozornit před
zahájením těchto prací. V tomto případě musí být dohodnuta nová cena před jejich
zahájením.

Veškeré vícepráce, které zhotovitel provede nad rozsah předmětu této smlouvy po
případném zpřesnění rozpočtu nebo zadávací dokumentace bez výzvy nebo souhlasu
objednatele, které nejsou v souladu s touto smlouvou, hradízhotovitel.

výše DPH se bude řídit předpisy platnými v době realizace díla.

6 PLATEBNÍ PODMÍNKY

Objednatel nebude poskytovat zálohy.

Provedené práce budou fakturovány po ukončení díla na základě zjišťovacího
protokolu - soupisu provedených prací a dodávek - odsouhlaseného a podepsaného
pověřenou osobou objednatele. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu,
název veřejné zakázky a pořadové číslo smlouvy o dílo.

Smluvní strany sjednaly, že v případě převzetí díla s výhradami (vadami a nedodělky),
bude faktura uhrazena max. do výše 90 % sjednané celkové ceny. Z fakturované Částky
bude provedena pozastávka ve výši 10 % ze sjednané celkové ceny díla. Pozastávka
bude uvolněna do 10 dnů po odstraněnívšech vad a nedodělků zjištěných při předáni a
převzetí díla a zapsaných do předávacího protokolu. Po odstranění vad a nedodělků
bude vyhotoven dodatek Protokolu o předání a převzetí díla, který bude podepsán
oběma Smluvními stranami.

Úhrada bude provedena na základě faktury s přiloženým zjišťovacím protokolem dle
bodu 6 vystavené zhotovitelem a odsouhlasené objednatelem. Splatnost faktury je 30
kalendářních dnů od jejího doručení objednateli. Námitky proti údajům uvedeným ve
faktuře může objednatel uplatnit do konce lhůty její splatnosti s tím, že ji odešle
zhotoviteli s uvedením výhrad. Tímto okamžikem se zastaví lhůta splatnosti. Od
okamžiku doručení opravené faktury objednateli běží nová lhůta splatnosti faktury.
Objednatel uhradí fakturu bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele,
přičemž cena a její jednotlivé části se považují za zaplacené řádně a včas, je-li poslední
den lhůty splatnosti odepsána částka z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

Fakturu uvedenou v bodě 6 je zhotovitel oprávněn vystavit pouze na základě oběma
stranami písemně odsouhlaseného zjišťovacího protokolu bez vad provedených prací a
komponentů díla, přiČemž cena prací a komponentů musí v jednotlivých položkách
přesně odpovídat údajům obsaženým v rozpočtu podle bodu 5 Pouze takto
oboustranně odsouhlasené práce, komponenty a jejich cenu je zhotovitel oprávněn
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objednateli fakturovat. K faktuře obsahující práce, komponenty či cenu
neodsouhlasenou shora uvedeným postupem se nepřihHŽí a objednatel není povinen
v nifakturovanou Částku uhradit.

Úrok z prodlení při neplaceni ze strany objednatele činí 0,05 % z nezaplacené částky za
každý den prodlení.

Objednatel upozorňuje zhotovitele, že je plátcem DPH. Na část předmětné stavební
práce se vztahuje režim přenesené daňové povinnosti, a to v souladu s ustanovením §
92a) a § 92e) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Smluvní strany se
dohodly, že zhotovitel vystaví daňový doklad na provedené stavební práce bez DPH. Na
vystaveném daňovém dokladu uvede zhotovitel sdělení, že ,,daň odvede zákazník"
v souladu s § 29 odst. 2 písm. C) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

7 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, ODPOVĚDNOST ZA VADY

Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět díla bude proveden v souladu s touto
smlouvou, projektovou dokumentaci, společným povolením stavebního úřadu,
platnými českými normami a předpisy a požadavky objednatele, že technická řešení a
navržená zařízenI budou v souladu s požadovanými parametry, uvedenými v předaných
podkladech.

Zhotovitel poskytuje na zhotovené dílo záruku v délce trvání 60 měsíců.

Záruka počíná běžet dnem protoko|árního předánia převzetí díla bez vad a nedodělků.

Objednatel se zavazuje, že připadnou reklamaci vady díla uplatni bezodkladně po jejím
zjištěni písemnou formou a navrhne přiměřenou lhůtu k jejímu odstranění.

Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním případných vad díla nejpozději do 14 dnů
od uplatnění oprávněné reklamace objednatelem a vady odstranit v co nejkratším
technicky možném termínu. Termin odstranění vad se dohodne písemnou formou.
Jestliže zhotovitel v této lhůtě vadu neodstraní, je objednatel oprávněn dát vadu na
jeho náklady odstranit.

Do odstraněni vady nemusí objednatel platit část ceny za provedeni díla odhadem
přiměřeně odpovidajÍcÍ jeho právu na slevu.

8 SPOLUPŮSOBENÍ A PODKLADY OBJEDNATELE

Objednatel předá zhotoviteli dokumentaci potřebnou k provedeni díla (projektová
dokumentace, pravomocná rozhodnutí a povolení apod.) při podpisu této smlouvy,
případně v jiném oboustranně dohodnutém termínu, maximálně však vtermínu
předání a převzetí staveniště.
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Objednatel stanovil v záhlaví smlouvy jména osob pověřených kontrolou práce
zhotovitele a převzetím dokončeného díla, písemně, zápisem do stavebního deníku při
předáni staveniště.

VykazujI-li práce zhotovitele nedostatky nebo odporujŕli smlouvě, musí je zhotovitel
nahradit pracemi bezvadnými. Pokud zhotovitel v přiměřené lhůtě vady neodstraní,
může objednatel od smlouvy odstoupit.

Objednatel si vyhrazuje právo měnit zadávací dokumentaci, případně vypustit
provedení některých prací. Je však povinen řešit cenové otázky a případně i lhůtu
prováděnídňa.

9 POVINNOSTI ZHOTOVITELE

Zhotovitel bude dodržovat všeobecné podmínky bezpečnosti práce a požární ochrany.
Dnem předáni staveniště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastni
řIzení prací, dodržováni předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví, za zachování
pořádku na staveništi. Objednatel je oprávněn stanovit koordinátora bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci na staveništi; zhotovitel se zavazuje tomuto koordinátorovi
poskytnout potřebnou součinnost po celou dobu prováděnÍdi|a.

Zhotovitel dále bude dodržovat zákon Č. 185/2001 Sb. a veškeré předpisy platné pro
odpadové hospodářstvia nakládánís odpady.

Zhotovitel bude při plněni předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péči.
Zavazuje se dodržovat všeobecně závazné směrnice, předpisy, technické normy a
podmínky této smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, jeho
pokyny, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran, kteří jsou
uvedeni v záhlaví smlouvy, rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy.

Zhotovitel zaručuje, že inženýrské postupy, prostředky atd. používané pro zhotovení a
provoz díla bud' vlastní, nebo je oprávněn je používat bez porušení práv třetích stran.
Zhotovitel se zavazuje zprostit objednatele jakékoliv odpovědnosti a žalob vyp|ývajÍcÍch
z použÍvání takovýchto postupů, projektů atd. ve spojeni se zhotovením a provozem
díla podle této smlouvy.

Zhotovitel zabezpečí na vhodném místě na staveništi instalaci viditelného označeni
stavby s označením základních údajů stavby.

Zhotovitel je povinen vybudovat objekty zařízení staveniště tak, aby jejich výstavbou
nevznikly žádné škody na sousedních objektech a pozemcích. Po ukončení realizace
díla uvede zhotovitel staveniště do původního stavu. Povoleni k užÍvání a vybudování
objektů zařízení staveniště si zajisti zhotovitel. Náklady na vybudováni, udržování a
odklizeni objektů zařízeni staveniště jsou zahrnuty v ceně.

Zhotovitel je povinen zajistit si pro potřeby stavby zřIzenI staveništních připojení se
samostatným měřením na stávajÍcÍ rozvody inženýrských sítí.
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Zhotovitel je povinen využívat veřejné komunikace jen v souladu s platnými předpisy.
Pokud vzniknou jejím užIvánIm Škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel.

Před zakrytím prací a konstrukci, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah
nebo kvalitu, je zhotovitel povinen včas a prokazatelně vyzvat zástupce objednatele
k provedení kontroly. V opačném případě je zhotovitel povinen zakryté práce odkrýt na
vlastní náklady.

Vzhledem ke skutečnosti, že stavba bude prováděna v zastavěném území, je zhotovitel
povinen:

- tuto skutečnost respektovat a při provádění prací postupovat v tomto směru
zvlášť ohleduplně a opatrně a zajistit, aby provádění díla v co nejmenší míře
omezovalo okolí staveniště,

- zajistit, aby provádění díla neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména
hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi a exhalacemi nad míru
přiměřenou poměrům,

- prostor staveniště řádně zabezpečit tak, aby nedošlo ke zraněni osob,

- zajistit, aby provádění díla nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí včetně
minimalizace negativních vlivů na okolí staveniště,

- práce realizovat tak, aby nedošlo k poŠkozeni stávajÍcÍch objektů, případná
škoda jde k tíži zhotovitele,

- zajistit, aby provádění díla bylo zabezpečeno pro činnost každé profese
odborným dozorem zhotovitele, který bude garantovat dodržováni
technologických postupů, totéž pIati pro práce poddodavatelů,

- zajistit s dostatečným předstihem informovanost o dopravním omezeni.

10 VEDENÍ STAVEBNÍHO DENÍKU

Zhotovitel provede o průběhu prací na stavbě vlastni stavební deník. Oprávnění psát
do deníku mají pověřenízástupci objednatele a zhotovitele.

Stavební deník vede zhotovitel ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi podle
projektové dokumentace ověřené ve stavebním řIzeni stavebním úřadem. Do
stavebního deníku zapisuje skutečnosti rozhodné pro plněni smlouvy. Stavební deník
vede do dne odstraněnivad a nedodělků a splnění podmínek kolaudačního rozhodnutí.

Zápis v deníku nemá charakter smluvního ujednáni.

V případě, že jedna ze stran nebude se zápisem souhlasit, je povinna se písemně
vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, Že s obsahem zápisu
souhlasí.
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Mimo rozsah denních zápisů se ve stavebním deníku dále zaznamenává výzva
k prověření prací (3 dny předem), které vzhledem k dalšímu postupu prací budou
zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Tato výzva k prověření prací bude zároveň
oznámena písemně, e-mailem nebo telefonicky pověřené osobě objednatele.

Nedostaví-li se zástupce objednatele na základě doručené výzvy objednateli v terminu
daném zápisem ve stavebním deníku, je zhotovitel oprávněn provést zakryti prací bez
účasti objednatele.

Pokud objednatel požaduje dodatečné odkrytí prací, je povinen uhradit vzniklé
náklady, avšak pouze v případě, že práce jsou provedeny bez vad. V opačném případě
nese náklady zhotovitel.

Jestliže objednatel zjistí hrubé porušení technologických a technických předpisů, ČSN,
při provádění prací, má právo zastavit práce zhotovitele do provedení nápravy.

Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to osobně nebo prostřednictvím
třetích osob. Provádění díla, poznatky z kontrolnI činnosti, jakož j všechny další
skutečnosti rozhodné pro prováděni stavby a plněni této smlouvy se zapisují do
stavebního deníku, který je povinen vést zhotovitel.

11 PŘEDÁNÍDÍLA

Objednatel se zavazuje, že řádně dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení
dohodnutou cena

Zhotovitel splní svou povinnost řádně provést a dokončit dílo tím, že ukončí stavební
práce, úspěšně provede individuá[ní zkoušky předepsané zvláštními předpisy,
závaznými normami a projektovou dokumentaci a předá přIsluŠné doklady a ukončené
dílo objednateli.

Zhotovitel odevzdá a objednatel přejímá dílo v rozsahu předmětu veřejné zakázky.
Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít. Za řádně provedené
a dokončené dílo je považováno vyzkoušené dílo zhotovené v rozsahu, o parametrech
a s vlastnostmi stanovenými touto smlouvou, tj. dílo kompletní a funkční a sp|ňujÍcÍ
jakostní a funkční parametry stanovené touto smlouvou a předané objednateli.

Splněním dodávky stavby se rozumí úplné dokončeni stavby, její vyklizení a podepsání
posledního zápisu o předání a převzetí stavby, předáni dokladů a dokladů o
předepsaných zkouškách a revizích, zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých
v průběhu prací a o smontovaném zařízení. Náležitosti zápisů musí být stejné jako u
zápisů o provedených zkouškách.

Zhotovitel vyzve pověřeného pracovníka objednatele k převzetí dokončeného díla 3
dny předem.

g /12



O předání a převzetí ukončeného díla bude sepsán Zápis o předání a převzetí díla.
Povinnost dodat je splněna řádným předáním a převzetím díla, Povinnost odebrat je
splněna prohlášením objednatele o tom, že dílo přejímá, uvedeném v Zápisu o předání
a převzetí díla,

Smluvnístrany v souladu s ust. § 2628 občanského zákoníku sjednaly, že ojedinělé vady
či nedodělky (např. plastové vodorovné dopravní značení, které bude provedeno dle
zadávací dokumentace a dle technologických postupů), které samy o sobě ani ve
spojení s jinými nebráni užIvánI díla funkčně nebo esteticky, nejsou důvodem
k odmhnutí převzetí díla. Seznam těchto vad či nedodělků bude uveden v Zápise o
předání a převzetí díla včetně data, do kterého budou tyto vady a nedodělky
odstraněny. Po odstraněni vad a nedodělků díla bude sepsán Dodatek kZápisu o
předáni a převzetí díla, ve kterém bude uvedeno odstraněni vad nebo nedodělků.

Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby podepsáni Zápisu o předání a
převzetí objednatelem, kdy vlastnické právo přechází na objednatele.

12 VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ

Zhotovitel vyklidí staveniště do 10 dnů po předáni díla a odstranění všech vad a
nedodělků.

13 VLASTNICKÉ PRÁVO

Objednatel se stává vlastníkem zhotoveného díla po jeho protokolárním předáni a
převzetí.

14 SMLUVNÍ POKUTY

V případě prodlenI zhotovitele s řádným provedením a předáním díla v terminu dle
smlouvy o dílo, postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši 3.000 KČ za
každý den prodlení.

V případě prodlení zhotovitele s termínem vyklizeni staveniště, postihuje objednatel
zhotovitele smluvní pokutou ve výši 3.000 kč za každý den prodlení.

V případě prodlení zhotovitele s terminem dodatečné lhůty poskytnuté objednatelem
nebo dohodnuté smluvními stranami pro odstranění vad a nedodělků zjištěných při
předání a převzetí díla nebo jeho části nebo v průběhu záruční doby, postihuje
objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši 1.500 kč za každý den prodlení.

V případě porušení povinnosti zhotovitele vést řádným způsobem stavební deník
včetně dodržení požadavků jeho obsahových náležitostí v souladu s obecně závaznými
předpisy nebo smlouvou o dílo, postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve
výši 50.000 kč.
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V případě porušení předpisů týkajÍcÍch se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb.,
stavební zákon, nařízenI vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálnIch požadavcích na
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a zákona č. 262/2006 Sb.,
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) postihuje objednatel zhotovitele smluvní
pokutou ve výši 1.000 kč za každý prokazatelně zjištěný případ.

Smluvní pokutou není dotčeno právo objednatele na náhradu škody, kterou zhotovitel
způsobil objednateli nesplněním svých povinností vyp|ývajÍcÍch z obecně závazných
předpisů či z této smlouvy.

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu do 30 dnů po obdrženi faktury vystavené
objednatelem.

15 ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

Zhotovitel prohlašuje, že provádění díla bude řízeno autorizovanou osobou dle zákona
č. 360/1992 Sb. Zhotovitel prohlašuje, že mu bylo uděleno oprávněni k provádění
činnosti, které jsou předmětem této smlouvy. Zhotovitel neprodleně oznámí
objednateli jakoukoli změnu týkající se autorizovaných osob nebo živnostenského
oprávnění zhotovitele. V případě vÍce jak desetidenního prodlení zhotovitele se
splněním konečného termínu provedeni díla nebo pokud bude z jiných skutečnosti
zjevné, že zhotovitel z důvodů na své straně dílo nedokonči ve sjednaném termínu,
může objednatel od této smlouvy odstoupit. Objednatel je oprávněn od této smlouvy
odstoupit také tehdy, pokud zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou a
nezjedná nápravu ani do 10 dnů poté, co k tomu byl objednatelem vyzván.

Smluvní strany souhlasí se zveřejněním smlouvy v registru smluv na webových
stránkách Portálu veřejné správy v souladu se zákonem č. 340/2015 o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv
(zákon o registru smluv), zveřejnění zajistí objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že
skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu ust. §
504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Zhotovitel souhlasí se zpracováním svých osobních údajů objednatelem ve vztahu
k zákonu č. 106/1999 sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů, a uchováním osobních dat, které budou použity v souladu se zákonem
č. 110/2019 Sb., o zpracováni osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zhotovitel si je vědom, že v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona Č. 320/2001Sb.,
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční
kontrole) ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční
kontroly.
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16 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Smlouva je vypracována ve čtyřech vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdrží dvě
vyhotoveni.

Pokud nenitouto smlouvou stanoveno jinak, řIdí se vztahy účastníků obecně závaznými
předpisy České republiky.

Tato smlouva nabývá platnosti v den jejího podpisu oprávněnými zástupci obou
smluvních stran a účinnosti nejdříve dnem uveřejněni v registru smluv (viz bod 15 této
smlouvy)-

Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků,
které budou platné, jestliže budou řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci
obou smluvních stran. Ostatní ujednání pracovníků obou smluvních stran týkajIcI se
realizace akce se považují jen za přípravné jednání.

Nedílnou součástítéto smlouvy tvoří jako příloha této smlouvy oceněný soupis prací a
dodávek (smluvní rozpočet).

Obě smluvní strany potvrzuji autentičnost této smlouvy a prohlašujI, že si smlouvu
přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že smlouva byla sepsána na základě pravdivých
údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena vtisni ani za jinak
jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem
svého oprávněného zástupce.

Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Čáslavi Č. RM/298/2020
ze dne 24.06.2020.

V Čás avi dne Ve zbras|avjcjch, dne 08.07.2020

Objednatel: Zhotovitel:
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ÍAspe"
Firma: Techinfra, s.r. o.

Soupis objektů s dph
Stavba 2020_007 - Čáslav přechod a úprava křižovatky úl Žacká x Za Rybník
Varianta: ZR - Základni řešeni

Odbytová cena: 1 440 000,00
OC+DPH: 1 742 400,00

'.'
viji ! veaejsi a ostatni nak|aay l 72 690,40| 15 264,98| 87 955,38|
101 Přechod a úprava kňžovatky 1 221 419,60 256 498,12 1 477 917,72
401 Přisvětlen přechodu 145 890,00 30 636,90 176 526,90 j



@"Aspe Firma: Techinfra, s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

W

1 001424R KOLAUDACE A PŘEDÁN STAVBY KUS 1,000 10 000,00 l 10 000,00
zaňštěni kdaudace stavby (všech stavebních objektů)
a předání všech stavebních objektů jejich správcům
předáni stavby a dokladů dotčeným ománům

2 02720 POMOC PRÁCE ZŔ Z NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL 1,000 20 000,00 20 000,00
DtO po dobu stavby
včetně zajštěni DIR
včetně zajištěni stanoveni místní úpravy provozu na pozemních komunikaci
správni poplatky
pop]atky za nájem
poplatky pro celou dobu výstavby dle zhotovitelem navŕženě etapizace

zahmu"e veškeré náklady spojené s Qbiednate|em ooža&vaMmi zařizenľmi
3 02910 OSTATN POZADAVKY -ZEMEMÉŔICSKÁ MĚŘEN KPL 1,000 12 590,40 12 890,40

kompletní zaměření všech inž. síti a celé stavby
zřízeni mikrositě (bude-li zhotovitel potřebovat pro realizaci)
průběžné vytyčováni stavby při realizaci stavby a dilčich objektů
geodetické zaměřování dle potřeby pro potřeby reahzace stavby
zaměření všech inženýrských síti před úhozem
skutečné zaměřeni celé stavby

. ýdáni dokumentace skutečného provedeni stavby (pm potřeby kolaudace a Městačáslav)
zaměřeni odfrézovaného povrchu (rastr po 2m) a vytvoření modelu, vyNčenl a
stanoveni výšek pro vyrovrávky

zahrnuje veškeré náldady spojené s objednatelem požadovanými pracemi,
- pro stanoveni orientační investorské ceny učéte jednotkovou cenu jako 1%
odhadované ceny stavby

4 02943 OSTATN POZADAVKY -VYPRACOVÁN ROS KPL 1,000 20 000,00 20 000,00
zpracováni detailního výškopisného řešeni po odfrézováni kytu na záldadě
podrobného zaměřeni
V ROS budou definována místa pro vyrovnávku z důvodu odvodnění

zahrnuje veškeré náklady spo ené s obiednatelem požadovanými oracemi
03100 ZAŘ ZEN STAVENIŠTĚ -ZR ZEN , PROVOZ, DEMONTAZ KPL 1,000 10 000,00 10 000,00

zahrnuje objedmtelem povolené náldady na pořízeni (event. pmnájem), provozování,
udržováni a hkvidaci zhotoátelova zařízeni



©'Aspe' Firma: Techinfra, s.ľo.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 142,338 300,00 42 70j40
přebytečná zemina
27,375+10, 125=37,500 [A/jámy " rýhy
104,838=104, 838 [D] odkopávky
Celkem: A+D=142,338 /E/
zahrnuje veškeré poplatN provozovateli sMádky související s uložením odpadu na
skládce.

2 014111 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-lO (INERTN " ODPAD) M3 99,120 300,00 29 736.00
asfaltový kyt
78,4+6+14,72=99.120 /A celopl. fréz + chodník + sanace podkl. vtstvv
zahrnuje veškeré poplatky pmvozovateh skkädky $ouvisejicí s uložením odpadu na
skládce.

3 014121 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OD OSTATN ODPAD) M3 l 50,805 300,00 15 241,50
betonový odpad
7,5+106"0,35"0,25+102"0,3"0, 15+29,44=50,805 [A] podklad chodníku " sil. obrubník
+ záh. obmbn/k + sanace včetně rýh pm odvodnění
zahmlge veškeré poplatky provozovateň skládky související s dožením odpadu na
skkádce,

1 zemři práce 183 585,tz
4 11130 SEJMUT DRNU M2 98,CKX) 27,00 2646,00

včetně následné likvidace/ubženi na skádku

včetně vodorovné dopravy a uloženi na sldádku
5 11313 ODSTRANĚN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM M3 6,000 562,00 3 372,00

včetně odvozu a uloženi na sHädku dle výběru zhntovitele
75"0,08=6,000 /Aj chodník
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vC.
uloZenl na skládku. Nszahmuje poplatek za sldádku, který se vykazuje v položce 0141""
(s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do
jednotkové ceny bouráni - tento fald musí být uveden v doplňujicim textu k pobžce).

6 11314 ODSTRANĚN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENTOVÝM POJIVEM m 7,500 1 060,00 7 950,00
včetně odvozu a uložení na skládku dle výběru zhotovitele
75"0.1=7.500 rA1Dodkkdn/ vístva Ghodn/ku
Položka zahrnuje veškero u manipulaci s vybouranou suti a s vybouranýM hmotami vc.
uloženi na skládku. Nezahrnuje poplatekza skládku, ldeíý se vykazuje v položce 0141**
(s výjimkou maCho množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahmoul do
jednotkové ceny bouráni - tento fakt musí být uveden v doplňuiicím textu k položce).

7 11351 ODSTRANĚN ZÁHONOVÝCH OBRUBN KÚ M 102,000 39,00 3 978,00
včetně odvozu a uložení na sldádku dle výběru zhQtoviteie
43+59=102.000 /A1
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranýiň hmotami vC.
dožení na skládku Nezahrnuje poplatekza skládku, Rerý se vykazuje v položce 0141""
(s výjimkou malého množství bouraného mateňälu, kde je možně poplatekzahmout do
jednotkové ceny bouráni - tento fald musí být uveden v doplňujícim textu k položce).

8 11352 ODSTRANĚN CHODN KOVÝCH A SILNIČN CH OBRUBN KÚ BETONOVÝCH M 106,000 87,00 9 222,00
včetně odvozu a uloženi na skhádku dle výběru zhotovitele
57+49=106.0® 1A1
Položka zahrnuje veškerou maMpulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami VC.
uložení na sldádku. Nezahmuje poplatekza sHádku, který se vykazuk v položce 0141""
(s výjimkou malého množství bouraného materiäu, kde je možné poplatek zahrnout dej
jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujiäm textu k položce).

g 11372 FRÉZOVÁN ZPEVN ENÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 78,400 750,00 58 800,00
včetně odvozu a uložení na skládku dle výběru zhotovitele
784"0.1-78.400 A"
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotän vC.
uloženi na sldádku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykaztge v položce 0141"
(s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do
jednotkové cem bouráni - Éento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k pobžce).

10 12110 SEJMUT ORNICE NEBO LESN PŮDY M3 " 4,700 51,00 749 70 l
sejmuti stávající omičnľ vrstvy s přemístěním na mezideponii, následně bude
rozprostřena v ceťm rozsahu v místě stavby
98"0,15=14.700 /A
poÉožka zahrnuje sejmutí omice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou doprzvu
nezahrnuje uloženi na trvalou skládku

11 12383 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC T'Q. || M3 104,838 280,00 29 354,64
včetně odvozu a ubženi na skládku dle výběru zhotovitele
123, 5"0, 5'0, 25+99"0, 4"0, 25"31"0,4"0,25+28"0,4"0,25=31,238 /8] odkopy pm osazeni
obrub
294,4"0,25=73,600 fC] sanace ochtanné wshy
ce/kem: b+c=104. 838 /d7



poloZka zahrnuje:
-vodomvná a svislá doprava, přemístěni, pkbženi, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
-ošetřeni výkopiště po celou dobu práce v něm VC. khmaúclých opatření
- ztíženi vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukci a objeků vc. jeňch
dočasného zajištěni
- ztíženi pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- těženi po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody VC. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz
ustanoveni k poL 1151,2)
- potřebné snÍžení hladiny podzemní vody
- těženi a mzpojování jednotlivých balvanů
- vytahováni a nošeni výkopku
- svahováni a přesvah, svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloži a v pláM
znehodnocené klimatickými vhvy
- eventuelně nutné druhotné mzpojerú odstřdené hominy
- ruční vykopávky, odstraněni kořénů a napadávek
- pažení, vzepkní a rozepření VC. přepažováni (vyjma štětových stěn)
- úpavu, ochranu a 0čištěn[ dna, záldadové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloži, případně i svahů VC. svahováni
- zřízeni stupňů v podloži a lavic na svazích, není-li pm tyto práce zřízena samostatná
položka
- udržováni výkopiště a jeho o¢hrana proti vodě
- odvedení nebo obvedeni vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
-tříděni výkopku
- veškeN pomocné konstrukce umožiiujÍcÍ provedeni 'vykopávÉ¢ý (příjezdy, sjezdy,
nájezdy, lešení, podpěr. icQňstr., pkmostění, zpevněně plochy, zakrytí a pod.)
- nezahmuje uloženi zeminy (na sldádku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se
v položce Č,0141""

12 13183 HLOUBEN JAM ZAP,Ú I NEPAZ TR 11 M3 10,125 362,00 3 665,25 l
včetně odvozu a dožení na skládku dle výběru zhotovitele
1. 5"1.5"1.5?=10,125 /A7 3x vsakovací láma
položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístěn[, pi\eloženÍ, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetřeni výkopiště po cebu dobu práce v něm vC. klimatických opatřeni
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedeni, korstrukci a objektů vc. jejich
dočasného zaSštěni
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných pŕo$tote¢h a pod.
- těženi po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (ňgurách)
- čerpání vody vC. čerpacích jímek, pohubl a pohotovostní čerpací soupravy (viz
ustanoveni k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahováni a nošeni výkopku
- svahováni a přesvah. svahů do konečného Nam, výměna hornin v podloži a v pláni
znehodnocené ldimatickými vlivy
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené hominy
- ruční vykopávky, odstraněni kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vC. přepažováni (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ocManu a očištěni dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkôpišti
-tříděni výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňqicí provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy,
nájezdy, lešení, podpěr. Hnstr., pkmostěni, zpevněné plochy, zakryti a pod.)
- nezahrnuje uloženÍ zeminy (ria skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se
v položce Č.0141""

13 13283 HLOUBEN RÝH Š Ŕ DO 2M PAZ l NEPÄŽTŘ. ll M3 27,375 650,00 " 7 793,75
včetně odvozu a uloženi na sldádku dk výběru zhotovitele
3"1,2"1,8+7,5"1"1,8+1,5"1,5"1,5+7,5"0,4"0,8+1,5"0,6"0,62=27,375 [aj pňpojka 1 +

2 + UV 2 + žlab + 3x Dľopoien/ž/ábku se vsak. jámou
položka zahmuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeloženi, manipulace s výkopkem
- kompletní provedeni vykopávky nezapažené i zapaženě
- ošetřeni výkopiště po cebu dobu práce v něm VC. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukci a objektů vC. jejich
dočasného zaiištěni
- ztíženi pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných pmstorech a pod.
- těžení po vrsWách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vC. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz
ustanoveni k poI. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojováni jednotlivých balvanů
· vytahováni a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloži a v pláni
znehodnocené klimatickými vlivy
- eventuelně nutné druhotné rozpojeni odstňelené hominy
- ruční vykopávky, odstraněni kořenů a napadávek
- pažení, vzepřeni a rozepření vC. přépažováni (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedeni nebo obvedeni vody v okolĹ výkopiště a ve výkopišti
-tříděni výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedeni vykopávky (příjezdy, sjezdy,
nájezdy, lešení, podpěr. konštr., přemostěni, zpevněné plochy, zakryti a pod.)
- nezahrnuje uloženi zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazuji se
v položce Č.0141""

14 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 10,125 625,00 6 328,13
kómpletni dodání, včmě nákupu a dopravy
štěrkodrť frakce 32/53
1.5"1.5"1.5?=10, 125 /A7



položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemni konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle
zadávací dokumentace
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, třiděním, pmmicháním nebo vysoušením,
příp. jiné úpravy za Účelem zlepšeni jeho mech. vlastnosti
- hutnění i různé miry hutněni
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm VC, Kmatických opatření
- ztížení v okolí vedeni, kónstmkci a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztíženi prováděni VC. hutněni ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládáni po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) VC. dosypávek
- spouštěni a nošení materiálu
- výměna části zemni hnstrukce znehodnocené klúnatickými vúvy
- udržování úbžiště a jeho ochrana pmú vodě
- odvedeni nebo obvedeni vody v okolí úložiště a v Ůbžišti
- veškeré pomocné Hnstrukce umožňqici provedení zemni konstrukce (příjezdy,
sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakryti a
pod.)

15 17481 2 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANYCH MATERIÁLŮ M3 18,000 625,00 11 250,00
zásyp jam a rýh nakupovaným mateňákm ve vozovce

položka zahrnuje:
- kompktni provedeni zemni konstrukce včetně nákupu a dopravy mateňálu dle
zadávací dokumentace
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promichánim nebo vysoušením,
příp. jme úpravy za účelem zlepšeni jeho mech. vlastností
- hutněníi různé míry hutněni
- ošetkni úložiště po celou dobu práce v něm vC. wmtických opatření
- ztíženi v okdi vedeni, konstrukci a objehů a jeiich dočasné zajištěni
- ztíženi provádění VC. hutněni ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
-ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- uldádání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) VC. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemni konstrukce znehodnocené Mimatickými vŇvy
- udržováni úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedeni nebo obvedeni vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňujíci pmvedenľ zemni konstrukce (příjezdy,
sjezdy, nájezdy, kšeni, podpěrné kcmstrukce, přemostěni, zpevněné plochy, zahytľ a
pod.)

16 17581 OBSYP POTRUB A OEIJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 6,375 750,00 4781,25

položka zahmýe:
- kompletní provedeni zemni konstrukce včetně nákupu a dopravy mateňálu dle
zadávací dokumentace
- úprava tMádaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením,
příp. jiné úpravy za Účelem zlepšeni jeho mech, vlastnosti
-hutněni i různé miry hutněňi
- ošetřeni úložiště po celou dobu práce v něm VC. Himab'ckých opatřeni
- ztížení v oi«jli vedení, konstrukci a objeků a jejich dočasné zaňštěni
- ztížení provádění VC. hutněni ve ztížených podmínkách a stisněnýa prostorech
- ztížené ukládáni sypaniqy pod vodu
- ukládáni po vrstvách a po jiných riutných částech (figurách) VC. dosypávek
- spouštěni a nošení mateňálu
- výměna částí zemni konstrukce znehodnocené klimatickými vGvy
- ruční hutněni a výplň jam a prohlubni v podbží
- úprava, očištěni, ochrana a zhutněni podloži
- svahováni, hutněni a uzaviřáni povrchů svahů
- zřízeni lavic na svazích
- udížovánÍ úbžiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedeni vody v okolí úložiště a v úbžišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňujici provedeni zemni konstrukce (příjezdy,
sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné bnstrukce, přemostěni, zpevněné pbchy, zakryti a
pod)
- zemina vytlačená potrubím o ON do 180mm se od kubatury obsypú neodečítá

17 18120 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚN M V HORNINĚ TŘ.|| M2 1 031,200 15,00 15 468,00

736=736,000 [A] v pňpadě nestme/né podkladní vrstvy vozovky
(112)"4,2"6"2+(151"6)"0,9+3,3+1,1+6+2,7-295,200 /8]
Celkem' A+B=1 031.200 /C/
položka zahrmýe úpravu pláně včetně vyrovnáni výškQvých rozdílů. Mím zhutněni určuje
ijroiekL

IB 18130 ÚPRAVA PLÁNĚ BEZZHUTNĚN M2 l 250,000 6,00 1 500,00
srovnáni terénu a nové orrúce
napójení nové omice na stávajici

položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnáni výškových rozdílů
19 18222 ROZPROSTŘEN ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2 104,000 32,00 3 328,00

včetně dovozu z mezideponie (naložení atp)
vyčerpá se získaná omični vrstva
proměnná tloušťka, max 0,15 m
72"0,5+40"0,5=56, 000 [A] poděl obrub
48=48,000 [B] zamvnánl terénu
Celkem: A+B=104QOCI /C1
položka zahrnuje:
nutné přemístěni omice z dočasných skládek vzdálených do SOm
rozprostřeni omice v předepsané tloušťce ve svahu přěs 1:5

20 18241 ZALOZENI TRÁVN KU RUĹN M VÝSEVEM M2 250,000 14,00 3 500,00 l

Zahrnuje dodáni předepsané travní směsi, její výsev na omiä, zaléváni, první pokoseni,
to vše bez ohledu na skbn terénu

2
l 21 21461A

Základv
SEPARACNI GEOTEXTILIE DO 100G/M2
do vsakovacích jam
(1.5"1.5)"64=40.500 /A7
Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geotextilie
- úpravu, očištěni a ochranu poc%adu
- přichyceni k podldadu, případně zatížení
- ůp'avy spojů a zajištěni okrajů
- úpravy pro odvodněni
- nutné pksahy
- mimostavenišmí a vnitmstaveništni dopravu
Vodorovné konstrukce
PODKLADN A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TEZENÉHO
leže pod potrubí a odvodňovací prvky

2146,50
M2 40,500 53,00 2 146,50

4
22 45157

2 250,00
M3 3,000 750,00 2 250,00



23 561401 KAMENIVO ZPEVNĚNĚ CEMENTEM TŔ.1 M3 29,440 1 650,00 48 576,00
bude reahzovánó se souhlasem TDI
736"0, 2*0,2=29,440 [A] lokálni yymvnávky a sanace podkladní vrstvy včětně opmvy
Rodk/ad.wstvv po výkooech
- dodáni směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uloženi směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v
předepsané tloušťce
- zřízeni vrstvy bez rozlišeni šiNy, pokládáni vrstvy po etapách, včetně pracovních spar
a spojů
- úpravu napojení, uko nčeni
- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže
- nezahrnuje postňky, nátěry
- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

24 56333 VOZOVKOVE VRSTVY ZE ŠTÉRKODRTI TL. DO 150M M M2 295,200 95,00 28 044,00

(112)+4.2+6+2+/151"6I"O.9"3.3+1.1+6+2,7=295.200 "A
- dodáni kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutněni vrstvy v předepsané tloušťce
-zřízení vrstvy bez rozlišeni šÍřky, pokládání vmvy po etapách
-nezahrnuje postňky, nátěry ,,

25| 56335 VOZOVKOVĚ VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 250MM M2 308,200 158,00 48 695,60
bude teahzováno se souhlasem TDI
3"1,2+8,5"1,2=13,800 [A]k-ce voz v místě výkopů pňpojek
736"0,4=294,400 [B] /oká/n/ sanace ochranné vrstvy
Celkem: A+B=308,200 /C/
- dodání kameMva předepsané hality a zrnitosti
- rozprostřeni a zhutnění vrstvy v pkdepsané tboušťce
- zřízeni vrstvy bez rozlišení šířky, pokládáni vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

26j 572123 |NF|LTRAČN| POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 736,000 15,00 11 040,00

- dodáni všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném mnoZstvi
- provedeni dle předepsaného techmbgického předpisu
-zřízení vrstvy bez rozlišeni šířky, poHádání vrstvy po etapách
- úpravu napojeni, ukončeni

27 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 7%,000 10,00 7 360,00

- dodáni všech předepsaných mateňálů pm postňky v předepsaném množství
- provedeni dle předepsaněhQ technologického předpisu
- zřízeni vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládáni vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončeni

28 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, liS TL. 40MM d2 736,000 205,00 l 150 880,00 l

- dodáni směsi v požadované kYditě
- očištěni podkladu
- uloženi směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutněni vrstvy v
předepsané tloušťce
- zřízeni vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládáni vrstvy po etapách, včetně pracovních spar
a spojů
- úpravu napojení, Uko nčeni podél obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodňovacích
proužků, odvodňovačů, vpusti, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsněni podél obrubníků, dilatačních zaňzeni, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpusti, šachet a pod.

29 574A56 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 16+. 16S TL. 60MM M2 736,000 285,00 ' 209 760,00

- dodání směsi v pcžadóvané kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutněni vrstvy v
předepsané tloušťce
- zřizeni vrstvy bez rozlišení šířky, pokládáni vrstvy po etapách, včetně pracovních spar
a spojů
- úpravu napojení, ukončeni podél obrubníků, dilatační¢h zařízeni, odvodňovacích
proužků, odvodňovačů, vpusti, šachet a pod.
- nezahrnuje postňky, nátěry
- nezahmuje těsněni podél obrubníků, dilatačnich zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

30 574E06 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNĹVRSTVY ACP 16+. 16S M3 14,720 4 250,00 62 560,00
bude realizováno se souhlasem TDI
736"0, 1"0,2=14, 720 [A] lokálni vymvnávky a sanace pôdk/ädní vrstvy (odvodněni a
VO)
- dodáni směsi v požadované kvalitě
- očištěni podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutněni vrstvy v
předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišeni šířky, poHádání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar
a spojů
- úpravu napojeni, ukončeni poděl obrubníků, dilatačnÍch zařízeni, odvodňovacích
proužků, odvodňovačů, vpusti, šachet a pod.
- nezahrnuje postňky, nátěry ,
- nezahrnuje těsněni podél obrubníků, dilatačnich zařízeni, odvodňovacích pro úZku,
odvodňovačů, vpusti, šachet a pod.

31 58222 DLAZDENE KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOZE Z MC M2 32,700 950,00 31 065.00
dlážděně docwavni ostfůvky, přidlažba
16+6+3,5=25,500 [A] ostrův/čy
24"0,3=7,2®/B]pňd/a»a podél obmbyz důvodu za/ištěn/ odvcdněn/ do žlábků v
úseku s malými podélnými sklony
Celkem: A+B=32. 700 /C/

položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništni a vnitrostaveništni
dopravu a jeho uloženi
není-h v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se q nakupovaný materiál

710 302,60



- dodáni dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro přédepsané
lože v tloušťce předepsané dokumentaci a pm přédepsanou výplň spar
- očištěni podkladu
- uloženi dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsaně
podkladní vrstvy a přédepsané výplně spar
- zřízeni vrstvy bez rozhšení šířky, pokládáni vrstvy po etapách
- Úpravu napojení, ukončení podél obmbniků, dilatačních zaň'zeni, odvodňovacích
proužků, odvodňovačů, vpusti, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentacg jinak
- nezahrnuje postňky, nátěty
- nezahrnuje těsněni podél obrubnikŮ, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpusti, šachet a pod.

32 582611 KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOZE Z KAM M2 271,000 350.00 94 850,00

112+151+8=271,000 /Ai
- dodání dlažebního mateňálu v požadované kvalitě, dodáni materiálu pro předepsané
lože v tloušťce předepsané dokumenlaci a pro předepsanou výplň spar
- očištěni podkkadu
- uloženi dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané
podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozhšeni šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojeni, ukončeni podél obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodňovacích
proužků, odvodňovačů, vpusti, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsněni podél obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodňovacích pmužků,
odvodňovačů, vpusti, šachet a pod.

33 582614 3 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOZE Z KAM M2 19,000 528,00 IQ 032,00 l
zámková dlažba červená pro nevidomé
4,2+2+0.8+0,9+3.3+1.1+2,7+4=19.000 /A7
- dodáni dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodáni materiálu pro předepsané
lože v tloušťce předepsané dokumentaci a pm předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uloženi dlažby dle přédepsaněho technologického předpisu včemě předepsané
podkladni vrstvy a předepsané výplně spar
- zřízeni vrstvy bez rozlišeni šÍřky, pakjádáni vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacich
proužků, odvodňovačů, vpusti, šachet a pod., nestanoví-h zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postňlm nátěry
- nezahrnuje těsněni podél obrubníků, di!a!ačních zařízení, odvodňovacich proužků,
odvodňovačů, vpusti, šachet a pod.

34 582624 2 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOZE Z MC M2 12,000 620,00 7 440,00
červená zámková dlažba na v šíři 0,4 m na nástupní hraně zastávky (hladká bez
vroubků)
6"6=12,000 /A1
- dodáni dlažebniho materiálu v požadované kvalitě, dodáni materiálu pro předepsané
lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištěni podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané
podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez můšeni šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončeni podél obrubníků, diIatačních zařízení, odvodňovacích
proužků, odvodňovačů, vpusti, šachet a pad., nestanoví-li zadávací dokumentace Ďnak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsněni podél obrubníků, dilatačních zařízení odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpusti, šachet a pod.

8 Potrubí
35 87133 POTRUB Z TRUB PLASTOVYCH TLAKOVYCH HRDLOVYCH ON DO 150MM M 12,000 338,00 4 058,J0 l

PP ON 150 SN 12
veškerá montáž
7,5+1,5"3=12,000[A] pr7pojka k W + 3x potmb/odž/ábků v chodníku zaústěné do
v$äkovac/ch lam
položky pro zhotoveni potrubí pIati bez oNedu na sHon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technobgického předpisu)
- dodáni veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, tnjbky, tvarovky,
spcjovací a těsnicí maleňál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků,
včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podldadu a podpěr, očištěni a ošetřeni podldadu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického
předpisu
- zřízeni potrubíi jednotlivých části po etapách, včetně pracovních spar a spojů,
pracovního zaslepeni Kmců a pod,
- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, Qkoli podpěr a vyústěni, zaústěni,
napojení, vyvedeni a upevnění odpad. výusti
- ochrana potrubí nátěrem (vC. úpravy povrchu), případně izdaci, nejsou-li tyto práce
předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetřenÍ prostoru kolem potrubí
- pobžly pIati pro práce prováděné v pmstoru zapaženém i nezapaženém a i v
kolektorech, chráničkách
- položky zahmujíi práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
nezahmuie tlakově zkoušky ani proplach a dezinfekci

36 87134 POTRUB Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH ON DO 200MM V 2,000 817,00 1 Ei34,00
PP DM 200 SN 12
veškerá montáž

q .'l RRň rín



položky pro zhotoveni potrubí pIati bez oMedu na sklon
zahmuje:
- výrobni dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodáni veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trublqy, tvarovky,
spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků,
včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podHadu a podpěr, očištěni a ošetřeni podkladu a podpěr
- zřízeni plně funkčního potrubí, kompletni soustavy, podle pňslušného technologického
předpisu
- zřízeni potrubí i jednoúivých části po etapách, včetně pracovních spar a spojů,
pracovního zaslepeni konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěra vyústěni, zaústěni,
napojení, vyvedeni a upevnění odpad. výusti
- ochrana potrubí nátěrem (vC. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-k tyto práce
předmětem jiné položky
- úprava, očištěni a ošetření prostoru kolem potrubí
- položlg' platí pm práce prováděné v prostom zapaženém i nezapaženém a i v
kolektorech, chráničkách
- pobžky zahmujii práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

37 89712 VPUSŤ 1<ANALZAĹN ULIČN KOMPLETN Z BETONOVÝCH D LCŮ KUS 1,000 8 170,00 B 170,00 l
CHODN KOVÁ ULIČN VPUST VČETNĚ MR ZE KOMPLET

položka zahrnuje:
- dodávku a osazeni předepsaných dílů včetně mříže
- výplň, těsněni a tmeleni spar a spojů,
- opatřeni povrchů betonu izolaci proti zemni vlhkosti v částech, kde přijdou do styku
se zeminou nebo kamenivem,
- předepsané podkladní konstrukce

9 221 494,88

38 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADN| VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 2 - DODÁVKA AMONTÁŽ KUS 12,000 2 000,00 24 000,00
včetně sloupku a základu, kompletní instalace

položka zahmuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedeni

39 914133 DOPRAVN ZNA(ŠKY ZÄKLADN VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 5,000 159,00 795,00

Položka zahrnuje odstmněni, demontáž a odldizení materiálu s odvozem na
předepsané místo

40 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNĹ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A M2 101,813 95,00 9 672,24POKLÁDKA

(7"4)Yv,5+45m25/2+0,25127+16+17+37+7,5+11,5)+2"8+3m+32Q=101,813 [A]

položka zahrnuje:
- dodáni a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

41 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAĹENĹ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A M2 101,813 280,00 28 507,64POKLÁDKA

q"4)"4"0,5+45"0,125na,25"(27"16+17+37+7,5+11,5j"2"8+3m+3+101,813 [A]

položka zahrnuje:
- dodáni a poHádku nátěrového materiálu (měň' se pouze natíraná plocha)
- pRedznačení a reflejaii úpravu

42 917211 ZÁHONOVĚ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBN KÚ Š Ŕ 50MM M 123,500 200,00 24700,00 l

42,5+77+4=123. 500 /A1
Položka zahrnuje:
dodáni a pokládku betonových obrubníků o rozměech předepsaných zadávací
dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.

43 917224 1 SILNIČN A CHQDN KOVE OBRUBYZ BETONOVÝCH OBRUBN KÚ SĹŘ 150MM M 99,000 320,00 31 680,00 l
výška 0,25 m, nášlao 15 cm
6+14+28+92+16+5+12=99.000 /A/
Po lôžka zahrnuje:
dodáni a poklädku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací
dokummtaci
betonové lože i boční betonovou ooěrku.

44 917224 2 SILNIČN A CHODN KOVE OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNIKŮ ŠĹŘ 150MM h 28,000 320,00 8 960,00
výšky 30 cm - zastávkové, pm náMupiště s nášlapem 20 cm
1+12+1+1+12+1=28.000 /A
Položka zahrnuje:
dodáni a poHádku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací
dokumentací
betonové lože i boční betonovo u o pěrku.

45 917224 3 SILNIČN A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUE1NIKU SIR 150MM M 31,000 320,00 9 920,00
snížené k přechodům o výšce 15 cm, pro nášlap 2 cm, včetně náběhových
2+2+6+6+7+4+4=31£100 /A1
Položka zahrnuje:
dodáni a pohádku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací
dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.

46 91726 KO OBRUBNÍKY BETONOVÉ M 32,000 600,00 19 200,00 '
obrubníky lemuiíci dopravní ostrůvky
12+9+11=32.000 /A7
Položka zahrnuje:
dodání a pokládh betonových obrubníků o mzměech předepsaných zadávací
dokumemzci
betonové lože i boční betonovou opěrku.

47 91771 OBRUBA Z DLAZEBN CH KOSTEKVELKÝCH M 11,000 320,00 3 520,00
do pojížděné části ostrůvku u zast. bus

Polcžka zahrnuje:
dodáni a poHádku jedné řady dlažebních kostek o rozměrech předepsaných zadávací
dokumentaci
betonové lože i boční betonovou opěrku,

48 919111 ŘEZÁN ASFALTOVEHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 249,000 30,00 7 470,00 l

99+31+28+32+45+14=249,000 "Al
položka zahrnuje řezáni vozovkové vrstvy v přědepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

49 931324 TÉSNENI DILATAC SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŔ DO 400MM2 M 249,000 30,00 7 470,0.0

99+31+28+32+45+14=249,000 /A

Ostatní konstrukce a máce



položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištěni ploch spáry před
úpravou, očištěni okolí spáry po úpravě
nezahrnuje těsnicí profil

I 50 93512 ŠTERBINOVÉ ZLABY Z BET D"LCŮ Š Ŕ 500MM VÝŠ ¢00MM M 5,000 2 520,00 12600,00 l
včetně lože - komplet

položka zahrnuje:
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništni a vnilmstaveništni
dopravy (rovněž přésuriy), včetně naloženi a sbZeni,připadně s uložením.
- veškeré práce nutné pro zřízení těchto konstruKi, včemě zemních prací, lože,
ukončení, patek spárování, úpravy vtoku a výtoku. Měří se v [m] délky osy žlabu bez
čistících kusů a odtokových vpusti.

51 9351XR 1 INTEGROVANÁ VPUSŤ KE ŠTÉRBINOVEMU ZLABU M 1,000 3 000,00 3 000,00
pro zatÍženi 0400
kompletní dodáni

položka zahrnuje:
- veškerý materiál, výrobky a pobtovary, včetně mimostaveništni a vnitrostaveništni
dopravy (rovněž přesuny), včetně naloženi a sbžení,připadně s uložením.
- veškeré práce nutné pro zřizení těchto konstrukcí, včetně zemních práci, lože,
ukončení, patek, spárováni, úpravy vtoku a výtoku Měří se v Im] délky osy žlabu bez
čisticích kusů a odtokových vpusti.

52 93542 ZLABYZ D LCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ Š RKY DO 150MM VCETNE MRIZI M , 7,500 4 000,00 30 000,00
včetně vyústěni do vsakovací jámy, dno Zábku v
3"2.5=7.500/A _
pobžka zahrnuje:
-dodávku a uloženi dílců žlabu z předepsaného materiálu předepsaných rozměrů včetně
mříže
- spárováni, úpravy vtoku a výtoku
- nezahmuje nutné zemni práce, přédepsané lože, obetonováni
- měň se v metrech běžných déky osy žlabu, odečítaii se čisticí kusy a vpustě



%"'Aspé Firma: Techinfm, s.r,o,

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

1 000000002 1-AYKY 4B X 25 ' N 28,000 150,00 "4 200,ÓO

2 000000040 CVKY 3C X 1.5 CYKY-J M 20,000 80,00 1 600,00

3 000000942 TRUBKA KQRUGOVANÄ 75 BA M 25,000 150,00 3 750,00

4 000001723 HRO DRAT FeZn 10 KG 28,000 50,00 1 400,00

5 000001806 hro svorka ss spojovací ks 6,000 50,00 l 300,00

6 000002556 FOLIE S BLESKEM 33cm 611MT 330x100 M 25,000 40,00 1 000JJO

7 000005672 HRO SVORKA sza zkusebni plechova KS 2,000 70,00 140,00

8 QQQ005800| VÝKOP RUĹNÉ PRO KABELOVÉ VEDEN ,ZPEVNĚNÉ PLOCHY M 15,000 350,00 5 250,00

g 000005801 UPRAVA TERÉNU V ZELENÉM PÁSU M 6,000 500,00 3 000,00

10 000005803 MONTAZ KABELOVÉHO VEDEN M 24,000 250,00 6 000,00

11 000005804 MONTH ZEMN HO VOD1ČE,UZEMNÉN N 24,000 250,00 6 000,00

12 000005805 MONTÁŽ STOžÁRU KS ! 2,000 5 000,00 10 000,00

13 000005806 MONTH ELEKTROINSTALACE,NAPOJEN KS 36,000 500,00 18 000,00

14 000005807 STRDJNI TECHNIKA,jERÄB p .OŠIl' A KS 10,000 1 000,00 10 000,00

15 000005808 DOPRAVA,PŘESUN HMOT KS 1,000 5 000,00 5 000,00 l

16 000005809 ZABEZPEčEN "RACOVIŠTÉ KS 1,000 5 000,00 5 000,00

17 000005810 REVIZE KS 1,000 5 000,00 5 000,00

18 000005892 PIšEK M3 2,000 1 000,00 2 000,00 l

19 000005893 TRUBKA ZAKLADOVÁ PRO SV TIDLO 300 KS 2,000 1 000,00 2 000,00

20 000005894 BETON ZAKJOOVY PRO STOŽARY M3 2,0CK) 2 500,00 5 000,00

21 000005895 BETON ZÁKLADOVÝ PRO OBETONOVÁN TRUBKY- KOM UNIKAC KS 2,000 2 500,00 5 000,00

22 000005896 VYKOP RUČNÉ PRO STOZARY KS 2,000 2 500,00 5 000,00 l

23 000005897 VÝKOP RUCNE PRO KABELOVĚ VEDEN V ZELENÉM PÁSU M 10,000 350,00 3 500,00

24 000005898 PISKOVAN ,ZAHQZ M 25,000 350,00 8 750,00 l

25 000007474 VÝLOZNĹK U PŘISVĚTLEN PŘECHODU KS 2,000 500,00 l 1 000,00
dle zadávací dokumentace



26 QQ001Q899 STOZAR PRČI PŘISVĚTLEN PRECHODU KS 2,000 6 500,00 13 000,00
dle zadávací dokumentace

27 001000888 svitidlo led 5000v ks 2,000 6 500,00 13 000,00
dle zadávací dokumentace

28 001089823 STOZAROVA VYZBROJ KS 2,000 1 000,00 2 000JJO
dc zadávací dokumemace


