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INFRASTRUKTURY

SMLOUVA O DÍLO (návrh)
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen "ObčZ")

1.1
Objednatel
Sídlo
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních
b) ve věcech technických 
IČ
DIČ
Bankovní spojení 
Tel./email 
ID datové schránky 
(dále jen „objednatel")

1. SMLUVNÍ STRANY

: Obec Česká Ves
: Jánského 341, 790 81 Česká Ves

: Ing. Petr Mudra, starosta obce 
: Ing. Petr Mudra, Ing. Ladislav Cabadaj 
:00636037 
: CZ00636037
: Česká spořitelna, a.s., č.ú.: 1905668309/0800 
: +420 584459091, mudra@cves.cz 
:dy5aqbf

1.2
Zhotovitel
Sídlo
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních
b) ve věcech technických 
IČ 
DIČ
Bankovní spojení 
Tel./email 
ID datové schránky 
(dále jen „zhotovitel")
(dále také společně jako „smluvní strany")

ZETOS, spol. s r.o.
Velká Kras 125, 790 58 Velká Kras

Ing. Josef Paleček 
Ing. Josef Paleček 
45195994 
CZ45195994
Komerční banka, a.s., č.ú.: 1504744-841/0100
584 436 078 / zetos@ies.cz
pihc3rb

1.3
Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající 
z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho 
závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel 
současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy 
a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto 
zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy.
1.4
Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky. Zhotovitelem je dodavatel 
po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky. Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření 
smlouvy na plnění veřejné zakázky. Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu 
stanovené jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.). Položkovým rozpočtem je 
zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny 
jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro 
zadavatelem vymezené množství.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY
2.1
Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje na své nebezpečí a v níže uvedeném termínu provést 
a objednateli předat v rozsahu, způsobem a za podmínek sjednaných touto smlouvou dílo: „Chodník 
podél I/44 (za ČS PHM)". Dílem se rozumí kompletní dodávka stavby, specifikovaná zejména 
projektovou dokumentací, zadávacími podmínkami veřejné zakázky, zadavatelem předanými doklady 
o právu a způsobu provedení stavby a touto smlouvou o dílo.
2.2
Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních 
prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení nezbytných pro 
řádné dokončení provozuschopného díla, provedení všech činností a služeb souvisejících s dodávkou 
stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.
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2.3 
Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byl předán projekt a prohlašuje, že se 
s projektem jako odborně způsobilý seznámil a prohlašuje, že dílo lze podle tohoto projektu provést 
tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel 
také podrobně prostudoval soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a na základě 
toho přistoupil ke zpracování nabídky. V případě rozporu mezi věcným vymezením díla ve výkresové 
části projektu a jeho technických specifikacích a v soupisu prací a dodávek s výkazem výměr, bude 
platit vymezení díla v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 
2.4 
Případné další více/méněpráce, které nejsou/jsou součástí díla a objednatel je bude po zhotoviteli 
požadovat provést, budou oceněny na základě dohody mezi zhotovitelem a objednatelem ve 
změnovém listě. Pro stanovení cen víceprací budou nejdříve použity jednotkové ceny z cenové 
nabídky zhotovitele, které jsou přílohou smlouvy. V případě, že v cenové nabídce obsaženy nejsou, 
budou stanoveny na základě dohody obou smluvních stran. Po vzájemném odsouhlasení rozsahu a 
ceny změnového listu dojde k realizaci prací, dodávek nebo služeb. 
2.5 
Případné neprovedené práce, dodávky nebo služby budou zúčtovány v konečné faktuře. 
2.6 
Zhotovitel a objednatel se dohodli, že dílo bude provedeno tak, že v případě jakýchkoliv pochyb nebo 
nejasností nebo různých názorů na výklad ustanovení smlouvy mezi zhotovitelem a objednatelem, 
pokud jde o kompletnost a kvalitu díla bude vždy smlouva vykládána tak, že: 

• objednatel je odpovědný za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace, 
• zhotovitel ručí za to, že dílo bude provedeno kvalitně a včas, bude kompletní, funkční, 

s vlastnostmi a parametry stanovenými v této smlouvě, a bude způsobilé k řádnému a 
trvalému provozování v souladu s jeho účelem. 

 
3. DOBA PLNĚNÍ 

3.1 
Dílo bude provedeno v následujících lhůtách: 

a) předání a převzetí staveniště: do 10 (deseti) kalendářních dnů ode dne, kdy bude 
zhotoviteli doručena písemná výzva objednatele k zahájení realizace díla, která bude zároveň 
obsahovat oznámení o připravenosti objednatele předat zhotoviteli staveniště; protokolárnímu 
předání staveniště budou za obě smluvní strany přítomny osoby oprávněné jednat ve věcech 
technických (uvedeny v úvodu smlouvy), popř. jiné písemně pověřené osoby; 

b) zahájení stavebních prací: do 5 (pěti) kalendářních dnů ode dne předání a převzetí 
staveniště; 

c) předání a převzetí díla: zhotovitel předá kompletně provedené dílo, vč. dokladů uvedených 
v čl. 6.9 této smlouvy, objednateli nejpozději do 3 měsíců od data předání staveniště. 

3.2 
Lhůty sjednané dle této smlouvy mohou být, není-li touto smlouvou stanoveno jinak, měněny toliko na 
základě souhlasného projevu obou smluvních stran upraveného v dodatku k této smlouvě. 
3.3 
Nezahájí-li zhotovitel stavební práce ve lhůtě dle čl. 3.2 písm. b) této smlouvy, je objednatel oprávněn 
od této smlouvy odstoupit a dále požadovat po zhotoviteli náhradu vzniklé škody a v této smlouvě 
sjednané smluvní pokuty.  
 

4. CENA DÍLA 
4.1 
Za řádně zhotovené dílo v rozsahu podle čl. 2 této smlouvy se smluvní strany v souladu 
s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně: 
 
    2.663.086,81 Kč (bez DPH) 
    559.248,23 Kč DPH 

    3.222.335,04 Kč (včetně DPH) 
4.2 
Do ceny díla jsou zahrnuty veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle čl. 2. Cena za 
realizaci celého díla musí rovněž zahrnovat veškeré náklady na zařízení staveniště a jeho provoz, 
dodávku elektřiny, vodné a stočné, odvoz a likvidaci odpadů, poplatky za skládky, náklady na 
používání strojů, služby, střežení staveniště, úklid staveniště, přilehlých ploch a vnitřních prostor 
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dotčených prováděním díla, dopravní značení, náklady na zhotovování, výrobu, obstarávání, přepravu 
zařízení, materiálů a dodávek včetně veškerých správních a místních poplatků, náklady na 
schvalovací řízení, převod práv, pojištění, daně, cla, správní poplatky, provádění předepsaných 
zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů všech materiálů a prvků a jakékoliv 
další výdaje spojené s řádným a úplným dokončením díla.  
4.3 
Cena je platná po celou dobu realizace díla, tj. až do protokolárního předání a převzetí díla bez vad 
a nedodělků. Cena díla obsahuje i náklady související s plněním dohodnutých platebních podmínek. 
Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do termínu dokončení 
díla sjednaného v této smlouvě. 
4.4 
Smluvní strany se dohodly, že cenu za dílo dle čl. 4.1 je možné změnit v případě, že:  

a) v průběhu realizace díla dojde ke změnám daňových předpisů majících vliv na cenu díla,  
b) objednatel bude požadovat vypuštění některých prací z předmětu díla (méněpráce), 
c) objednatel bude požadovat změnu technického řešení díla nebo změnu materiálů. 

4.5 

Za vícepráce se nepovažují náklady vynaložené k dosažení plné funkčnosti předmětu díla. Důvodem 
pro změnu ceny díla nejsou plnění zhotovitele, jejíchž provedení bylo vyvoláno jeho prodlením 
s prováděním díla nebo které jsou důsledkem vadného plnění zhotovitele nebo z důvodu chyb nebo 
nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného 
ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 
 

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY 
5.1 
Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy.  

5.2 
Provedené práce budou fakturovány zpravidla měsíčně na základě vzájemně odsouhlaseného 
soupisu provedených činností. 
5.3 
Daňový doklad - faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 
Sb., zákon o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel si vyhrazuje právo 
před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje 
nesprávné cenové údaje. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. 
Opravená faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti. 
5.4 
Splatnost daňových dokladuje stanovena na 30 dnů od jejich prokazatelného doručení objednateli. 

5.5 
Úhrada je možná pouze do výše 90% z celkové ceny, zbývajících 10% je zádržné. Zádržné bude 
vyplaceno po odstranění všech vad a nedostatků, uvedených v protokolu o předání a převzetí díla. 
5.6 
V souvislosti s fakturací plnění nebude uplatněn režim přenesené daňové povinnosti, neboť v případě 
akce, pro kterou se poskytuje příspěvek ze Státního fondu dopravní infrastruktury, objednatel 
nevystupuje v pozici osoby povinné k DPH.  

 

6. ZÁVAZKY ZHOTOVITELE 
6.1 
Zhotovitel je povinen provést dílo, tj. veškeré práce a dodávky kompletně, v patřičné kvalitě a v 
termínech sjednaných v této smlouvě a případných dodatcích. Požadovaná výborná kvalita je 
vymezena obecně platnými právními předpisy, hygienickými normami a ČSN. Pokud porušením těchto 
předpisů vznikne škoda objednateli nebo třetím osobám, nese ji pouze zhotovitel. 
6.2 
Zhotovitel pořídí fotodokumentaci stávajícího stavu celého staveniště před započetím prací, během 
provádění prací a dodávek a po ukončení realizace akce. Fotodokumentaci předá objednateli při 
předání díla. 
6.3 
Zhotovitel se zavazuje převzetím staveniště dodržovat bezpečnostní, hygienické, protipožární a 
ekologické předpisy a normy na pracovištích objednatele a přejímá v plném rozsahu za toto 
dodržování odpovědnost. 
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6.4 
Zhotovitel se seznámí s riziky na pracovišti objednatele, upozorní na ně své pracovníky a určí způsob 
ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví. 
6.5 
Zhotovitel je povinen vést při provádění díla stavební deník a provádět do něj zápisy o všech 
skutečnostech rozhodných pro realizaci díla po celou dobu stavby. Tyto zápisy předloží k vyjádření 
objednateli. Za odsouhlasený objednatelem se zápis považuje až od okamžiku připojení podpisu 
objednatele; podpis objednatele je účinný vždy pouze pro stránku, na které je umístěn. 
6.6 
Zhotovitel je povinen po celou dobu výstavby udržovat na staveništi pořádek. 
6.7 
Zhotovitel je povinen odpady vznikající během provádění díla neprodleně likvidovat v souladu 
se zákonem č. 185/2001 Sb., v platném znění a v souladu s prováděcími předpisy, a to na vlastní 
náklady. Při předávacím řízení předloží zhotovitel doklady o způsobu likvidace odpadů při stavbě. 
6.8 
Za všechny škody, které vzniknou při provádění díla jiným zhotovitelům, objednateli, případně třetím 
na stavbě nezúčastněným osobám z důvodů nedbalosti nebo úmyslným poškozením pracovníky 
zhotovitele, odpovídá zhotovitel, který je také povinen vzniklou škodu uhradit. 
6.9 
Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. O předání díla a tím o jeho řádném ukončení bude 
sepsán a oboustranně podepsán předávací protokol dokončeného díla. Zhotovitel je povinen 
připravit a doložit u přejímacího řízení níže v tomto odstavci uvedené doklady, bez nichž nelze dílo 
považovat za řádně provedené, dokončené a způsobilé předání: 

a) originál stavebního deníku; 
b) deník nakládání s odpady, pokud tak plyne ze schválené projektové dokumentace; 
c) osvědčení o jakosti – atesty použitých materiálů, prohlášení o shodě, certifikáty; 
d) zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací; 
e) doklad o uložení vybouraných hmot a jiných odpadů; 
f) doklad o likvidaci nebezpečných odpadů; 
g) geodetická zaměření na podkladu katastrální mapy, zpracované a předané 2x v tištěné a 1x 

v digitální podobě (na CD nosiči ve formátu .pdf, .docx, .xlsx, .dgn, .dwg apod.); 
h) stanoviska dotčených vlastníků inženýrských sítí ke kolaudačnímu souhlasu; 
i) revize a záznamy zkoušek; 
j) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů; 
k) kompletní fotodokumentace z průběhu provádění stavby (na datovém nosiči, např. CD apod.); 
l) dokumentaci skutečného provedení díla v případě změn oproti původní projektové 

dokumentaci, a to 2x v listinné a 1x v digitální podobě (na CD nosiči ve formátu .pdf, .docx, 
.xlsx, .dgn, .dwg apod.); 

m) geometrický plán zaměření stavby v 10 (deseti) vyhotoveních. 
Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání. 
6.10 
Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli součinnost při kolaudaci, zejména doložit všechny 
potřebné doklady a informace.  
 

7. ZÁRUKA ZA DÍLO 
7.1 
Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a po dobu běhu záruční 
doby vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními českých technických 
norem, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje 
určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě. 
7.2 
Zhotovitel odpovídá za vady, vzniklé po předání a převzetí díla, které vznikly porušením právních 
povinností zhotovitele, odpovídá též za vady, které mělo dílo v době předání a převzetí, ale které se 
projevily až po převzetí (vady skryté) a vady které vznikly neodbornou instalací použitých technologií. 
7.3 
Záruční lhůta celého díla se počítá ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla, a to v délce 
60 měsíců. U dodávek a prací s odlišnou zárukou bude poskytnuta záruční lhůta dle výrobců a 
dodavatelů (bude doloženo záručními listy), nejméně však 24 měsíců.  
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7.4 
Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému v projektové dokumentaci nebo 
ve smlouvě, popř. má takové vlastnosti, které mít nesmí nebo má takové vlastnosti, které brání 
řádnému a efektivnímu užívání díla k účelu, ke kterému je určeno. 
7.5 
Zhotovitel nastoupí k odstranění reklamované vady nejpozději do 5 dnů od písemného ohlášení této 
vady. Dnem písemného ohlášení vady se rozumí den doručení písemného oznámení statutárního 
zástupce objednatele. 
7.6 
Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá 
zhotovitel.  
 

8. SMLUVNÍ POKUTY 
8.1 
Smluvní strany se dohodly, že:  

a) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý i 
započatý den prodlení s dokončením a předáním díla v termínu podle čl. 3.2 této smlouvy. 

b) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za porušení povinností uložených mu touto 
smlouvou, a to za každý jednotlivý případ ve výši 5 000,- Kč,  

c) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za včasné nevyklizené staveniště ve výši 5 000,-
 Kč za každý i započatý den prodlení. 

8.2 
Smluvní strany se dále dohodly, že:  
a) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem nastoupení k odstranění 

reklamovaných vad v záruční lhůtě ve výši 1 000,- Kč za každou vadu a každý i započatý den 
prodlení s odstraněním vady, 

b) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním reklamovaných vad 
v záruční lhůtě ve výši 1 000,- Kč za každou vadu a každý i započatý den prodlení, 

c) objednatel zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení s úhradou daňového dokladu, předloženého po 
splnění podmínek stanovených touto smlouvou, a to ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý 
den prodlení.  

8.3 
Splatnost smluvních pokut se sjednává na 15 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování. Zaplacením 
jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy, není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody 
způsobené porušením povinností dle této smlouvy. 

 
9. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

9.1 
Objednatel je oprávněn: 

• kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami, projektovou 
dokumentací, příslušnými normami a všeobecnými právními předpisy; 

• upozorňovat na zjištěné nedostatky; 
• dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce zhotovitele 

není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděného díla, život nebo zdraví, nebo 
hrozí-li jiné vážně škody. 

9.2 
Zhotovitel je povinen: 

• uchovávat související doklady vztahující se k plnění, které je předmětem této smlouvy po 
dobu 10 let od předání a převzetí díla; 

• poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací díla zástupcům 
pověřených orgánů (SFDI, MMR ČR, MF ČR, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného 
orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit 
výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a 
poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.  

• ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, 
umožnit poskytovateli nebo jim pověřeným osobám provedení kontroly účetní (daňové) 
evidence, použití veřejných finančních prostředků a fyzické realizace projektu;  

• nepodstoupit pohledávky plynoucí z této smlouvy třetí osobě; 
• poskytnout potřebnou součinnost a koordinovat provádění díla podle požadavků správců 

a provozovatelů sítí. 



9.3
Smluvní strany se dohodly, že objednatel má právo odstoupit od části plnění nebo celé smlouvy 
v případě, že mu na financování díla nebude poskytnuta dotace ze Státního fondu dopravní 
infrastruktury (SFDI). Uvedené odstoupení nebude spojeno s žádnou smluvní pokutou ani sankcí.

10. ZMĚNA OSOBY, PROSTŘEDNICTVÍM KTERÉ BYLA PROKAZOVÁNA KVALIFIKACE
10.1
Pokud má zhotovitel v úmyslu provést změnu jiné osoby, prostřednictvím které prokazoval 
v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen tento úmysl bez zbytečného odkladu oznámit objednateli a 
zároveň je povinen předložit objednateli doklady prokazující splnění kvalifikace novou jinou osobou 
ve stejném rozsahu, v jakém byla prokazována prostřednictvím jiné osoby v rámci zadávacího řízení, 
a písemný závazek nové jiné osoby dle § 83 odst. 1 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek.
10.2
Změnu jiné osoby, prostřednictvím které zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je 
zhotovitel oprávněn provést jen ve výjimečných případech, a to po předchozím písemném souhlasu 
objednatele.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
11.1
Smluvní vztahy vyplývající z této smlouvy se řídí českými obecně závaznými právními předpisy. 
Skutečnosti výslovně neupravené touto smlouvou se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
v platném znění.
11.2
Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními 
dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky 
podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.
11.3
Pro výklad smluvních podmínek je rozhodující toto pořadí dokumentů:

a) smlouva,
b) nabídka zhotovitele.

11.4
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení obdrží 
objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.
11.5
Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran nebo osobami jimi 
zmocněnými. Smluvní strany se s ohledem na zajištění financování realizace předmětu díla dohodly 
na odložení účinnosti smlouvy. Objednatel poté, co bude mít zajištěno v plné výši finanční krytí na 
realizaci díla (rozumí se schválení stavby/díla v rozpočtu obce pro rok 2021 a podpis Smlouvy 
o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2021), bude do 5 (pěti) pracovních dnů 
písemně informovat zhotovitele. Okamžikem doručení této písemné zprávy zhotoviteli nabývá tato 
smlouva účinnosti. Tato smlouva zanikne (veškeré závazky z ní plynoucí pozbudou platnosti), 
nenabude-li účinnosti do 31.07.2021.
11.6
Přílohou této smlouvy je položkový rozpočet.
11.7
Doložka platnosti právního jednání: Záměr uskutečnit toto právní jednání byl schválen usnesením 
Rady obce Česká Ves dne 28.12.2020, usn. č. II/33

V České Vsi dne 29.12.2020

Za objednatele:
Ing. Petr Mudra, starosta

26OBEC
790 81 ČESKÁ VES

/i

Ve Velké Kraši dne iOA-WM

Za zhotovitele:
Ing. Josef Paleček, jednatel

Smlouva o dílo „Chodník podél 1/44 (za ČS PHM)“ č. OČV-SML/591/2020



REKAPITULACE STAVBY
K6d:

Stavba:

KSO:
Misto: 0esk5 Ves

Zadavatel:

Obec 0esk6 Ves

Uchaze6:
ZETOS, spol. s r.o.

Projektant:

TUMVIA s.r.o.

Zpracovatel:

Poznamka:

2019113a

chodnik pod6l llt4 (za eS PHM)

cc-cz:
Datum:

tc:
Dtd:

2.12.2020

00636037

c200636037

45195994
c245195994

04973984

c204973984

r0:
Dr0:

r0:

DIC:

IC:

Dle :

Soupis praci je sestaven s vyuZitim Cenov6 soustavy URS. PoloZky, kter6 poch6zi z t6to cenov6 soustavy, jsou ve sloupci 'Cenov6
soustava' oznadeny popisem 'CS URS' a Urovni pfislusn6ho kalendafniho pololeti. VeSker6 dalSi informace vyrnezujici popis a podminky

pouziti t6chto polozek z Cenov6 soustavy, kter6 nejsou uvedeny pfimo v soupisu praci, jsou neomezen6 dalkov6 k dispozici na www.cs-

urs.cz, sekce Cenov6 a technick6 podminky.

Cena bez DPH 2 663 086,81

DPH zekladni

sniZend

Sazba dand

21,OOo/o

15,00%

Zaklad dand

2 663 086,81

0,00

VySe dan6

559 248,23

0,00

Cena s DPH v czK 3 222 335,04

yE t&t,e b?,fr (/ !,"p. a-eo

rco 46195994 Drc c2,S6r95994

I

Strana I z 26



REKAPITULACE OBJEKTO STAVBY A SOUPISU PRACi

K6d:

Stavba:

Mlsto:

Zadavatel:

Uchazeb:

2019113a

Chodnik pod6lll44 (za eS PHM)

Ceska Ves

obec Cesk6 Ves

ZETOS, spol. s r.o.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

02.12.2020

TUMVIA s.r.o.

K6d Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

N5klady stavby celkem

u2

01

o4

U1

01

03

VON

Ghodnik pod6lll44 (za CS PHM) - neuznateln6

n6klady
SO101 - Chodnik

SO401 Vefejn6 osv6tleni
Ghodnik pod6l l/44 (za CS PHM) - uznateln6
n6klady

SO101 - Chodnik

S0301 - Destbva kanalizace

VedlejSi a ostatni naklady

2 663 086,81

573 010,13

409 444,13

1 63 566,00

2 090 076,68

1708 928,17

278 848,51

102 300,00

3 222 335,04

693 342,26 STA

495427,40 Soupis

197 914,86 Soupis

2 s28 992,78 STA

2 067 803,09 Soupis

337 406,70 Soupis

123 783,00 Soupis

t**'ut

*
'"'4

:
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KRYGI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:

Chodnik podelll44 (za eS PHM)

Objekt:

U2 - Chodnik pod6lll44 (za eS PHM) - neuznateln6 n6klady

Souois:

01-SO101-Chodnik

KSO: CC-CZ:
Misto: Cesk6 Ves Datum: 02.12.2020

Zadavatel: 00636037IC:

ObeceeskdVes DtO: C200636037

Uchaze6: lC: 45195994

ZETOS, spol. s r.o. DIC: C245195994

Projektant: lC: 04973984

TUMVIA s.r.o. Dle: C204973984

Zpracovatel: lG:

DIC:

PoznSmka:

Cena bez DPH 4094M,13

opt-t z6kladni

sniZend

ZAklad dand

409 444,13

0,00

Sazba dand VfSe dan6

21,00% 85 983,27

15,00% 0,00

Cena s DPH v czK 495 427.40
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REKAprruLAcE cleruErui souprsu pnlci
Stavba:

Chodnik pod6l U44 (za eS PHM)

Objekt:

U2 - Chodnik pod6l ll44 (za e S PHM) - neuznateln6 n6klady

Soupis:

01 -SO101 -Chodnik

Misto: Ceskd Ves

Zadavatel: Obec OeskdVes

Uchaze6: ZETOS. spol. s r.o.

K6d dilu - Poois

Niklady stavby celkem

HSV - Pr6ce a dodSvkv HSV

Datum: 02.122020

Projektant: TUMVIA s.r.o

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

4094M,13

199 718,13

2 - Zakledeni 3 800,00

3 - Svisl6 a kompletni konstrukce 190 989,53

998 - Pfesun hmot 4 928,60

PSV - Prdce a dod6vky PSV 209726,00

711 -lzolace proti vod6, vlhkosti a plyntm 7 726,00

767 - Konstrukce z6me6nick6 202 000,00
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SOUPIS PRACI

Stavba:

Chodnik pod6lll44 (za eS PHM)

Objekt:

U2 - Chodnik pod6l ll44 (za e S PHM) - neuznateln6 n6klady

SouDis:

01 -SO101 -Chodnik

Cesk6 Ves

Obec Cesk6 Ves

ZETOS, spol. s r.o.

Mfsto:

Zadavatel:

Uchaze6:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

02.12.2020

TUMVIA s.r.o

PO Typ Popis MJ Mno2stvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava

Niklady soupisu celkem

o HSV Pr5ce a dodavky HSV

409 44,13

'199 718,13

D2 ZaklttdAni

1 K 272353111

ledndni kotevnich otvor0 a prostupu v z6kladoujch

<onstrukcich v klenbach vdetn6 polohov6ho zajiStdni a

rdbedndni, popf. ztracen6ho bedn6ni z pletiva apod.
rtirla:rr niac n ni i^ n 

^t 
n, hl An O (f, m

kus 38,000 '100,0( 3 800,00 cs uRs 2019 01

oploceni podezdivka

79.0,6

podezdivka

79-40.0.4

sloupky

40.1,0

sloupKy

sloupky

40.2

38,000

38,000

47,400

40,000

80,000

D Svisl6 a konstrukce

K 348272213

Ploty z tvernic betonowch plotov6 zed na maltu

cementovou v6etnd sp6rov6ni sou6asn6 pir zddni

z tvarovek oboustrannd Stipanlch, dutych pfirodnich,

tloudfka zdiva 195 mm

m2 47,40C 1 450,0C 68 730,00 cs uRs 2019 01

oploceni

26+12

Soudet

K 348272513

Ploty z tv6rnic betonovych plotov6 stiiska lepene

mrazuvzdornlm lepidlem z tvarovek hladkych nebo

Stipanfch, sedlov6ho tvaru pikodnich, tlouBtka zdiva
m 63,00( 510,00 32 130,00 cs URS 2019 01

K 348273131

Ploty z lvarnrc betonovycn plotovy sloupeK na maltu

cementovou vdetn6 spdrovdni soudasnd pii zd6ni,

q/pf nE z betonu C 16120 a vftuie s hladklm
povrchem, rozmdru 400 x 200 mm z tvarovek hladkych
/4on v { qn v ?qn mm\ niirndninh

m 40,000 590,00 23 600,00 ls URS 2019 ol

5 K 348273531

rloty z tvarnic betonowch sloupova hlavice lepena

nrazuvzdornfm lepidlem, vdetnd spArovAni z tvarovek

rladkfch nebo Stipanfch, sedlov6ho tvaru, rozmdru
:l^, rhL' t lnn v ,nn hh niiradnirh

KUS 40.000 302,00 '12 080,00 ls URS 2019 01

6 A )48273902

Ploty z tvarnrc betonovych Kovove doplnKy K plolovemu

zdivu vkl6dane do loinfch spAr soudasn6 pii zddni

driak ploto\ ich poli prtbdZn!, pro sloupek d6lky 300
KUS 80,000 40,00 3 200,00 cs URS 2019 01

000

7 A 348273911

Ploty z tv6rnic betono\ ich kovov6 doplfiky k plotov6mu

zdivu vkl6dan6 do loZnlch sp6r sou6asn6 pii zd6ni

^ef.fni 
\/r^l^\^i nrnf

kus 8.00( 1 50.00 1 cs URS 2019 01

8 K 348273912

Ploty z tvernic betonovych kovov6 doplnky k plotov6mu

zdivu vkl6dan6 do loZnfch sp6r soudasnd pii zddni
ostatni oani na vr6tka

kus 4,00( 1 50,00 600,0( ls URS 2019 01

K 348273915

)loty z tvarnic betonovych kovove doplnky k plotovemu

rdivu vkledan6 do loZnlch spAr soudasnd pfi zd6ni

rstatni doraz zSmku

kus 2,00( 200,00 400,0( ls URS 2019 01

10 K 348361 216
lfiuzzefiadelnich zidek a podezdivek z oceli 10 505
P\ nah^ RSf qon 0,38C 36 000,00 13 680,0( ls URS 2019 01

zotva

(7 9,O+ 40' 0,4)' 0.2' O,O2

nebo profilovanlch Wiky do 2,00 m se s uRs 2019 0133817 111 1

vzpdra plotovd 38x1,smm vietnd krytky s uchem cs URS 2019 01

cs URS 2019 01trubko\ ich nebo profilovanfch u,i5ky do 2,60 m se
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MJ Mnozstvi J.cena ICZKI Cena celkem [CZK] Cenove soustava

14 M t5342264
,loupek plotovt koncovY,Pz a komaxitov:i
275O/48Y1 qmm kus 26,000 280,00 7 280,00 cs 

'Rs 
2019 01

15 M 15619210 <rytka plasbve D 38/48mm kus 26,000 16,00 416,00 cs 
'Rs 

2019 01

16 )48401220
Vlont62 oploceni z pletiva strojov6ho bez napinacich
'lr;firdd16m m 71,000 110,0( 7 810,0C ls URS 2019 01

Soudet

17 M 31 327502
)letivo drarcnO plastifikovane se etuercovymi oky

50/2.2mm v 1500mm
m 74,550 62,00 4 622,10 cs 

'Rs 
2019 01

w 71*1,05 odtene koellcientem mnozstvi 74

18 M 31327502x Naplnaci strojek PVC KUS 21.000 15,00 315,00

w 20"1,05 o6ten6 koeflcientem mnozstvi 21

19 K 348401 350
Vontez oploceni z pletiva rozvinuti, uchyceni a napnuti
{r4fi r naninanihn

m 21 3.00( 10.00 2'130,00 CS URS 2019 01

21 3,000

drat poplastovany, kruhovY napinaci 2,5/3,5mm

348401 360
Mont6i oploceni z pletiva rozvinuti, uchyceni a napnuti

drilrr niihAdkov6ni nleJiva k nabinecimu dtelLr
m 21 3,000 '10,00 Z IJU.UUIUDUKDZUIYUI

dret poplastovani kruhovi, vezaci 1,1/1 ,smm

K 998223011

Piesun hmot pro pozemni komunikace s krytem

dla:ddnym dopravni vzd6lenost do 200 m jakekoliv t 24,643 200,00 4 928,6( ls uRs 2019 01

D PSV Pr6ce a dod6vkv PSV 209 726,00

D 711 Izolace proti v0d6, vlhkosti a 7 726,00

K 7 1 1413111

zolace proti povrchove a podpovrchove vode natdradly

r tmely za studena na plo5e vodorovn6 V tesnici

rmotou dvousloZkovou bitumenovou

m2 23,700 320,0c 7 584,0( ls URS 2019 01

Souaet 700

zc K )98711102

rfesun hmot pro izolace proti vode, uhkosti a plynum

rtanoveni z hmotnosti piesunovan6ho materialu

/odorovne dopravni vzd6lenost do 50 m v objektech

^iikv 
hfes 6 dd 12 m

t 0,142 I 000,0( 142,0N ls uRs 2019 01

D76 202

26 K 350000000
)od6vka a montaZ jednokiidlov6 branky 1 000x1 500

Tm. v6etnd slouok[r. vrikopu. z6kladir. ZAroW zinek
souD 4,00( 6 000,0( 24 000,00

27 K 150000001
)od6vka a montaz dvoukiidlove brany 4000x1 500 mm,
rXa+ni cfarrnlfr rn1Lnnr z4Lladir iAratfi zinaL souD 2,00c 12 000,0( 24 000,00

28 350000002
lod6vka a mont52 dvoukiidlove br6ny 5000x1500 mm,
rFern6 clnr rnkr"r vik an t zAkladfi i Ararri zinak soub 1,00( 18 000.0( 18 000,00

K 350000003
Dod6vka a montaZ dvoukiidlove breny 6000x1500 mm,

vielnE slorrnkfr Wkonrr zAkladfr )Arov(t zinek
soub 1,00( 20 000,0( 20 000,00

30 n 350000004
)odavka a montaz Wpln oploceni WSI(a 100 cm dell(a
,nn .m .fiAV^ vFatn8 n4tFnr )Arntfi zinek

souo 40.00( 2 900.0c 1 16 000,00
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:

Chodnik poddlll44 (za eS PHM)

Objekt:

U2 - Chodnik pod6l l/44 1za CS enV; - neuznateln6 n6klady

SouDis:

04 - SO401 Veiejn6 osv6tleni

KSO: CC-CZ:
Misto: Ceskd Ves Datum: 02j22020

Zadavatel: lC: 00636037

Obec0eskdVes DIC: C200636037

Uchaze6: lC: 45195994

ZETOS, spol. s r.o. Dte: C245195994

Projektant lC: 04973984

TUMVIA s.r.o. DIC: C204973984

Zpracovatel: lC:

DIC:

Pozn6mka:

Cena bez DPH 163 566.00

DPH zekladni

sn[Zen5

ZAklad dani
163 566,00

0,00

Sazba dand VlSe dand

21,00o/o 34 348,86

15,00% 0,00

S DPH v czK 197 914.86



REKAprruLAcE cleruEui souprsu pRnci

Stavba:

Chodnik pod6lll44 (za es PHM)

Objekt:

U2 - Chodnik pod6lll44 (za eS PHM) - neuznateln6 n6klady

Soupis:

04 -SO401 Veiejn6 osv6tleni

Cesk6 Ves

Obec Oeskd Ves

ZETOS, spol. s r.o.

Niklady stavby celkem

M - Pr6ce a dod6vky M

Misto:

Zadavatel:

Uchazed:

K6d dilu - Popis

Datum:

POektant:

Zpracovatel

02.12.2020

TUMVIA s.r.o.

Cena celkem [CZKI

163 566,00

163 566,00

D1 - DodSvkv zaiizeni 61 900,00

D2 - Materidl elektromonteZni 27 957,00

D3 - Materi5l zemnl+stavebni I 185,00

D4 - Elektromont62e 29 459,00

D5 - Materi6l zemnl+stavebni I 700,00

DSa - Ostatnl n6kladv L I 745,00

DO - Ostatni naklady ll. 16 620,00
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SOUPIS PRAC|

Stavba:

Chodnik podelll44 (za eS PHM)

Objekt:

U2 - Chodnik pod6l ll44 (za e S PHM) - neuznateln6 n6klady

Souois:

04 -SO401 Veiejn6 osvdtleni

Misto: Cesk6 Ves Datum: 02.12.2020

Zadavatel: Obec Cesk6 Ves Pro.lektant: TUMVIA s.r,o,

Uchaze6; ZETOS, spol. s r.o. Zpracovatel:

ee ryp K6d Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenov6 soustava

Niklady soupisu celkem 163 566,00

o M Pr6ce a dod6vkv M '163 566,00

K 000721146 tkii6 SPle2/NSl 3x63A piipoikov6 konc na sloup KS 1,00c 1 800,0(

2 K 000560045 rtoz6r bezpaticow tfistupfiov)l'sadovy - JB 1 1T KS 4,00c 10 400,0c 41

K 30053451 3 lvitidlo LED sv.tok 86001M,60W. t.chrom. 5000 KS 5,000 3 700,0( 18 500,00

D D2 MateriSl elektromont6Zni 27

K )00280412 (abel 1 kV AES 2x25 m 24,000 32,0C 768,0(

5 N )00283211 lvorka kotevni typ SO80/1 2kN/4x1 6-25mm2 ks 4,000 96.0( 384,0(

o N )00281 1 1 6 )biimka kotevni or.180 FeZn PNE348401 ks 2,000 141.0t 282.0C

7 K )oo283441 svorka pror6zeci typ SL24/A| 50-150, Cu 16-35mm2 ks 2,000 512,0C 1 o24,OO

8 K )00324146 .rubka ocel pancei zevft zerzn 6o42ZN m 1,50C 370,0( 555,00

I K )00281249 rpinaci paska bandimex vd. spony KS 4,00c 128,0( 512,00

10 K )001 01 209 kabel CYKY 4x1 0 m 1 70.00( 83,0( 14 110.00

11 K )00321 502 roura korugovan5 KOPOFLEX KF09063 pr.63/52mm m 1 50,00( 21,0C 3 1 50,00

12 K )00295001 vedeni FeZn 30/4 (0,96kg/m) m 150,00c 30,0( 4 500,00

13 K )0029501 1 vedeni FeZn pr.10mm(0,63kg/m) m 10.00c 20.0( 200,00

14 K )00295072 svorka pasku zemnici SR2d 25rouby FeZn ks 4,00( 16,0( 64,00

15 K )00295073 svorka p6sku dr6tu zemnici SR3a 2sroubv FeZn ks 3,00( 26,0( 78,00

to K )00295076 kabelov6 oko Sroubovaci oro zemdni sto2Arku KS 5,00( 36,0( 180,00

K )001 01 105 kabel CYKY 3x1,5 m 50,00( 11,0( 550.00

18 K )00101445 pojistkov6 pouzdro 6A ks 1,00( 64,0( 64,00

19 K 100579208 eleKrovfbroj stoZ6ru vdetnd pojistky 64 KS 4,00( 384,0( 1 536,00

9185,00

20 K )00046383 WstraZn6 f6lie Siika 0.34m m '150.00( 22s,00

21 K )00046134 beton 813,5 m3 2,00( 3 200,0( 6 400,00

22
^

)00046452 stoi6rov6 pouzdro plast SP250/1000 KGEM SN 4 ks 4,00( 640,0( 2 560,00

23 K 210260105 kabel AES vd.naonuti do 4x50mm2 m 24,00( 38,00 91 2,00

24 K 210120102 patrona v6lcov6 pojistky 64 ks 3,00( 19.00 57,00

25 K 210191551 skiifi rozpojovaci a jistici na stoZAr/bez ukondeni ks 1,00( 760,00 760,00

zo K 210260001 kotevni/nosne objimka na stozer/stiesnik ks 2,00( 95,00 1 90,00

27 N 210260210 svorka kotevni kabelu AES do 4x35mm2 ks 2,00( 76,00 152,0(

28 K 210260242 svorka oroudov6 pror6Zeci kabelu AES do 120mmz KS 2,00( 57,00 114,0(

29 K 21 01 00003 ukon6eni v rozvad66i vd.zapojeni vodide do 16mm2 ks 2,00( 1 14,00 228,0(

30 K 21 001 0056 irubka ocel panc6i volnd/pod omitkou typ 6042 m 1,50( 100,00 1 50,0(

a4 K 210260032 uchvceni kabelov6ho svodu bandimex ks 4.00( 76.00 304.0(

21 081 001 3 kabel(-CYKY) voln6 uloZ.do 5x10112x41 19x2.5124x1.5 m 170,00( 38,00 6 460,00

JJ K 210100101 ukondeni na svorkovnici vodid do 16mmz ks 36,00( 38,00 '1 368,00

34 2'10010124 trubka plast volnd ulozen6 do pr.7smm m 150,00( 19,00 2 850,00

35 K 210220021 uzemfiov.vedeni v zemi ipln6 mllFeZn do 120mm2 m 1 50,00( 19,00 2 850,0(

36 K 210220022 uzemiov.vedeni v zemi Ipln6 mlZ FeZn pr.8-1 0mm m 10,00( 38,00 380,0(

37 K 210220301 svorka zemnici do 2 Sroubfr Ks 5,00( 76,00 380,00

?q N 210220301 svorka zemnici do 2 Sroubir ks 3,00( 76,00 228,04

n 210220302 svorka zemnici pro pfipojeni stozerku do 2 sroubt ks 5,00( 76,00 380,00

40 N 210810008 kabelcOYfry) volnd uloZenli do 3x1l4x4l7x2,5 m 50,00( 31,00 1 550,00

41 N 21 01 00001 ukondeni na svork.v6.zapojeni kabel do 3x2,5mm2 ks 30.00( 114,00 3 420.00

K 210204002 stozAr oceloW ks 4,00c 760,00 3 040,00

K 21 0555001 nont62 pojistkoveho pouzdra ks 1,00c 76,00 76,00

44 K 210204201 :lektrovftbroj stoz6r0 pro 1 okruh KS 4.000 190,00 760,00

45 K 210202103 nont62 svitidla KS 5,000 570,00 2 850,0C

DD5 Materi5l zemnf+stavebni
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e0 Typ K6d Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem ICZKI Cenov6 soustava

46 K 16049001 2 u/stra2n6 f6lie Siika nad 30cm m 1 50,00( 2,0( 300,00

47 K 1601 00002 pouzdrovy zaklad VO mimo trasu kabelu pr.0,25l1,5m ks 4,00( 760,0( 3 040,00

48 V 160050703 njkop j6my do 2m3 pro stoZ6r VO tulnitz.4lko1.2 m3 4.00( 1 400,0( 5 600,00

49 K 160080002 letonovv Drstenec okolo stoferu na Irovni ter6nu KS 4,00( 1 90,0( 760,00

50 K 219000231 mont62n[ plo5ina MP10 do 10m uj'Sky hod 3,00( 1 200,0( 3 600,00

51 V 2'l 9000235 piesun mont6Zni plo5iny MP10 km 30,00( 20,0( 600,00

52 K 219000211 Joorava materialu a pracovnikir na misto stavbv ks 1,00( 4 500,0( 4 500,00

53 K 2'18009001 rkologick)7 poplatek Ks 5,00( 9.0( 45,00

D D6 Ostatnl nekladv ll 16

54 V 218009012 Joprava dod6vek Ks 1.00( 5 000.0( 5 000,00

cc K 21 800901 3 piesun dod6vek ks 1,00( 760,0( 760,00

K 2'180090 pforez ks '1,00( 700,0( 700,00

5/ N 2'180090 5 material podru2n! ks 1,00( 600,0( 600,00

58 K 1 80090 6 PPV pro zemni prece KS 1,00( 500.0( 500,00

59 K 21 8009017 kompletadnf dinnost ks 1.00( 4 560.0( 4 560,00

60 K 21 800901 8 revrze KS 1,00( 4 500,0c 4 500,00
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KRYC| LIST SOUPISU PRAC|

Stavba:

Chodnik pod6lll44 (za eS PHM)

Objekt:

U1 - Chodnik pod6lll44 (za eS PHM) - uznateln6 n6klady

Soupis:

01-SO101-Chodnik

KSO: CC-CZ:
Mlsto: eesk6 Ves Datum: 02j2.2020

Zadavatel 00636037

Cena bez DPH

IC:

Obec eesk6 Ves DIG: C200636037

Uchaze6: lC: 45195994

ZETOS, spol. s r.o. Dtc: C245195994

Projektant: lC: 04973984

TUMVIA s.r.o. DlO: C204973984

Zpracovatel: lC:

DIG:

Pozn6mka:

1 708 928,17

DPH 26kladni

sn[2en6

ZAklad dand

1 708 928,17

0,00

Sazba dand Vfie dan6

21,00% 358 874,92

15,00o/o 0,00

Cena s DPH v czK 2 067 803,09
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REKAprruLAcE 0leruEni souprsu pnaci

Stavba:

Chodnik pod6lll44 (za es PHM)

Objekt:

U1 - Chodnik pod6l l/44 (za eS PHM) - uznatelne n6klady

Soupis:

01 -SO101 -Chodnik

CeskA Ves

obec Oeskd Ves

ZETOS, spol. s r.o.

N6klady stavby celkem

HSV - Prdce a dod6vkv HSV

Misto:

Zadavatel:

Uchaze6:

K6d dilu - Popis

Datum: 02.12.2020

Projektant: TUMVIA s.r.o.

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

708 928,17

681 803,17

1

1

1 - Zemnl pr6ce 254 474,94

2 - ZaklAdAni 613 626,50

4 - Vodorovn6 konstrukce 5 000,00

5 - Komunikace pozemni 366 403,35

8 - Trubni vedeni 7 800,00

I - Ostatni konstrukce a pr5ce, bour6ni 274 519,45

997 - Piesun sut6 63 70'1,88

998 - Piesun hmot 96 277,05

PSV - Pr5ce a dod6vkv PSV 27 125,00

767 - Konstrukce z6mednick6 27 125,00
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SOUPIS PRAGI

Stavba:

Chodnik pod6l ll44 (za CS PHM)

Objekt:

U1 - Chodnik pod6l ll44 (za CS PHM) - uznateln6 n6klady

Soupis:

01 -SO101 -Chodnik

Ceskd Ves

Obec Cesk6 Ves

ZETOS, spol. s r.o.

Misto:

Zadavatel

Uchazed:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

02.12.2020

TUMVIA s.r.o.

111201101 primEru kmene do 100 mm do sklonu terenu 1 : 5, pii cs URS 2019 01

PC Typ K6d Popis MJ Mno:stvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenove soustava

N6klady soupisu celkem

o HSV Pr6ce a doddvkv HSV

procna

1 708 928,17

'1 681 803,'17

'160

Souiet

'160,000

'160,000

43,200

5,520

13,800

86,400

8,280

8,280

betonov6 z6mkove dlaZba 6cm+20olo

(232+8t-1,2'0,15

betonov6 z6mkove dbzba 9cm+21o/o

(17+6Y1,2*0,2O

1026iien i vozovky+2oolo

23.1.2.0.5

(232+811,2*0,3

betonov6 z6mkov6 dlaZba 8cm+20olo - sanace
(17+O;.1,2.6,3

rozsifeni vozovky+2oolo - sanace

23.1,2.O,3

Soudet

operna

1 25.0,5.1,0

111201401
ipaleni odstran6nych kiovin a stromU na hromadach

)r0mdru kmene do 100 mm oro iakoukoliv nlochu
m2 1 50,000 13,00 1 950,00 cs URS 2019 01

K 113106123

Rozebrani dlazeb komunikaci pro pdii s piemistdnim

hmot na skledku na vzd6lenost do 3 m nebo

s naloZenim na dopravni prostiedek s loiem
z kameniva nebo iivice a s jakoukoliv vyplni sp6r rudn6
7e z{hkavd dl^il..v

m2 10.000 54,00 540,00 cs URS 2019 01

4 K 113107142

Odstrandni podklad0 nebo krytrir rudn6 s piemist6nim

hmot na skladku na vzddlenost do 3 m nebo s

naloZenim na dopravni prostiedek 2ivi6n1ich, o tl. vrstvy
bies 50 .lo 1oo mft

m2 1 0,000 208,00 2 080,00 ls uRs 2019 01

N 113154113

:rdzovani:ividneho podkladu nebo kMu s naloZenim

ra dopravni prostiedek plochy do 500 m2 bez piek5Zek

/ trase pruhu Siiky do 0,5 m, tlous{ky vrstvy 50 mm

m2 160,000 1 80,00 28 800,00 ls URS 2019 01

6 113202111

r'frhani obrub s vybouranim loze, s pfemlstdnim hmot

ra skl6dku na \zdelenost do 3 m nebo s naloZenim na

iopravni prostiedek z krajnik0 nebo obrubnlk0
rf^id\i.h

m 15,000 93,0( 1 395.0C ts URS 2019 01

7 K 122201102

fdkopevky a plokopavky nezapazen6 s pfehozenim

rjkopku na uzd6lenost do 3 m nebo s naloZenlm na
jopravni prostiedek v hornind tf. 3 pfes 100 do 1 000
n3

m3 62,520 102,00 6 377.04 ls URS 2019 o'1

K 122201109

OdKopavKy a prokopavky nezapazene s piehozenim

Wkopku na \zdalenost do 3 m nebo s nalo:enim na

dopravni prostiedek v hornind ti. 3 Piiplatek k cenam

za leDivost horninv ti. 3

m3 62,52( 35,00 2188,24 ls URS 2019 01

K 122201102

Odkopavky a prokopavky nezapazene s piehozenim

rnlkopku na vzd6lenost do 3 m nebo s naloZenim na

dopravni prostiedek v hornin6 ti. 3 pies 100 do 1 000
m3

m3 1 02,96( 102,00 10 501,9i ls URs 2or 9 01

dlazba 6cm+20% - sanace

10 K 122201109

Odkopavky a prokop6vky nezapaZen6 s piehozenim

Wkopku na \zd6lenost do 3 m nebo s naloienim na

dopravni prostiedek v hornind tf. 3 Piiplatek k cenem
za leoivost horninv ti 3

m3 102,96( 38,00 3 912,48 cs URS 2019 01

11 K 131203101

Hloubeni zapazenlich i nezapazeniich jam rudnim nebo
pneumatickym n5iadim s urovn6nim dna do
piedepsan6ho profilu a spAdu v hornin6ch ti. 3
sorrdr)nVch

m3 62.50( 380,00 23 750,00 cs URS 2019 01

12 K 1 31 2031 09

Hlouheni zapazenych i nezapazenych jam rudnim nebo
pneumatickfm n6iadim s urovn6nim dna do
piedepsan6ho profilu a sp6du v horninach tf. 3
PiiDlatek k cenAm za leDivost horninv ii. 3

m3 62,50( 20,0c 1 250,00 cs URs 2019 ol
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P0 Typ K6d Popis MJ MnoZstvi J,cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava

13 K 162701105

Vodorovn6 piemistdni u/kopku nebo sypaniny po

suchu na obwkl6m dopravnim prostfedku, bez

naloZeni ujkopku, av5ak se sloZenim bez rozhrnuli z

horniny tf. 1 a2 4 na vzd4lenost pfes 9 000 do 1 0 000 m

m3 125,02( 1 90,0( 23 753,80 cs URS 2019 01

betonov6 zemk0v6 dlazba 6cm+2Dyo

(232t8),*1,2.O,15

betonov6 zemkov6 dlaiba gcm+2oo/o

('t7+6)*1,2*0,20

rozSiieni vozovl(y+20%

23'1,2.0,5

opdrn6 zidka

125*0.5*1,0

(232+8).1,2.O,3

betonove z6mkovA dlazba 8cm+20% - sanace

(17+611,2-0,3

rozsiieni vozovky+2o% - sanace

23.1,2.0,3

Sou6et

betonov6 zemkovii dlazba 6cm+20olo

(229+11Y1,2

betonovd z6mkova dlazba 8cm+20o/o

(17+6).1,2

rozsiienI vozovky+20olo

23.1,2

op6rn6 zidka

125.0,5

Souiet

43,200

13,800

62,500

86,400

8,280

8,280

1 02,960

240,000

288,000

27,600

27,600

62,500

405.700

n6syp

80

travnate plocha

240

020

14 K 997223455

Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na skl6dce
(skledkovn6) zeminy a kameniva zatiid6n6ho do

Kataloou odoad& ood k6dem 170 504

t 250,04( 1 00,00 25 004,00 cs oRS 2019 01

en6 koeficientem 250

15 K 162701105

Vodorovn6 piemist6ni Wkopku nebo sypaniny po

suchu na obvykl6m dopravnim prostiedku, bez

naloZenl rnjkopku, av6ak se sloienim bez rozhrnuti z

horniny tf. 1 aZ 4 na \zdelenost pies 9 000 do 1 0 000 m

m3 1 02,96( 190,00 19 562,4( cs URS 2019 01

16 K 997223855

)oplatek za ulozeni stavebniho odpadu na skledce

skledkovn6) zeminy a kameniva zatfidEn6ho do
(ataloou odoadt nod k6dem '170 504

1 02,96C 1 00,00 10 296,00 ls URS 2019 01

17 K 171101105

Jtozenr sypanrny oo nasypu s rozprosrrenrm sypanrny

/e vrstvach a s hrubym urovn5nim zhutn6nlch s

rzavienim povrchu nAsypu z hornin soudrZnfch s

)iedepsanou mirou zhutndni v procentech vlsledk[r

'L^' 'EaL 
Dr^^1^f-er6hl.rd rd6la iah Dq\ h- I na o/^ Dq

m3 80,000 1 19,00 9 520,00 ls uRs 2019 01

Soueet

18 M t8344197 ;tdrkodft frakce 0/63 t 160,000 290,00 46 400,00 cs uRs 2019 01

w 80"2 ten6 koeficientem mnozstvi 160,0

to K 181301102

lozorostieni a urovnani ornice v rovine nebo ve svahu

;klonu do 1:5 pii souvisle plose do 500 m2, tl. vrstvy

ries 100 do 150 mm

m2 240,000 40,0( I 600,00 cs URS 2019 01

M 103641010 zemina pro terenni 1pravy - omice 72,000 100,00 7 200,00 cs 
'Rs 

2019 01

3'Plebodten6 koeficientem mnozstvi 72.0C

21 K 181411131

ZaloZeni trAvniku na ptd6 piedem pfipraven6 plochy dc

1000 m2 vysevem vdeind uta:eni parkov6ho v rovin6
nah^ ha cvah'' d^ { q

m2 240.00( 24,04 5 760,00 cs URS 2019 01

M )05724700 osivo smds travnl univerzel Kg 24,000 140,00 3 360,00 cs tJRs 2019 01

1'PieDocten6 koeficientem mnozstvi 24

z5 K 181951102
Jprava plAnE vyrovn6nim u/Skovlch rozdil0 v hornin6

:i,1 aZ4sezhutndnim
m2 405.70( 13.00 5 274,10 cs URS 2019 01

LoZe pro trativody z kameniva hrub6ho drceneho

25 K 212755214
Trativody bez loZe z drenAZnich trubek plastovy'ch

flexibilnich D '100 mm
m 1 70,00c 158,00 26 860.001cs URS 2019 01

trativod

170 170,000

K 213141131

Ziizeni vrstvy z geoteltilie filtradni. separadni.

)dvodfiovaci, ochrann6, vlAu2n€ nebo protierozni ve

;klonu pies 1'.2 do 1:1.Siikv do 3 m

m2 255,000 35,0( 8 925,0( ls uRs 2019 01

trativod

170.1.5 255,000

27 M 6931 1 068 Teotextilie netkan' separainl, ochranne, filtrainf,

Jren4Zni PP 300d/m2
m2 306,000 28,00 I 568,00 cs ,Rs 2019 01

28 K 271532213

)odsyp pod zakladove konstrukce se zhutndnim a

rrovnSnim povrchu z kameniva hrub6ho, frakce 8 - 16 MJ 0,25( 900,0( 5 625,00 cs URS 2019 01

opCrna zidka

Soudet

6,250

6,250
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PC Typ K6d Popis MJ Mnozstvi J.cena ICZKI Cena celkem [CZK] Cenov6 soustava

29 N 279113154

Z6kladov6 zdi z tv6rnic ztracen6ho bedndni vdetnd

Wplnd z betonu bez zvlAstnich naroki na vliv prostfedi
tii.l\/ a ,qhn flar rXflzw z.|irra 

^Iac 
,qn d^ ?nn hh

m2 281,250 1 450,0( 407 812,50 cs URS 2019 01

od svislice, rovinni?ch nebo oblych,

nebo Zebrovych, vdetne vliztuze jejich Zeber
cs uRs 20'19 01

syst6m such6ho zd6ni ukon6eni op6rn6 zdi kryci

URS 2019 01

piidla2ba

176.0,3

obrubniky

(53+142+34).0,3

Soudet

52,800

68,700

121.500

K E^AoE4111 lt-ooKtao ze sterKoont uu s rozprostrentm a znutnenlm'
' | 

"^ 
7h' trhEhi rl 4 qn mm

mz 285,000 15O,OO 42 75o,oolCS oRS 2019 0142750

betonov6 z6mkov6 dlazba 6cm

(232+8)

sJezd

3.5,0.3,0

Soudet

240,OOO

45,000

285,000

35 K i6485111 1

.ooKtao ze slerKoont uD s fozprostrentm a znulnentm,
i^ 7h' 

'tn6ni 
tl { 4n mm m2 572,00C 15o,ool 85 soo,oolcs URS 2o1e 0185 800,00

sanace 2x15 cm +20Y0

(232+8+17+6+23).2

(17+6)

cs URS 2019 0'1

37 K i64871111
Podklad ze Stdrkodrti SD s rozprostienim a zhutndnim,

oo zhutndni tl. 250 mm
m2 23,00( 250,0( 5 750,00 cs URS 2019 01

vozovKy

23

Soudet

23,000

23.000

38 K i651661 12

Asfaltovy beton vrstva podkladni ACP 22 (obalovane

kamenlvo hrubozrnne - OKH) s rozprostienim a

zhutndnim v oruhu Siikv do 3 m. oo zhutn6ni tl. 90 mm

m2 23,00( 570,00 13 1 10,00 cs URS 2019 01

vozovky

23,000

Souaet

39 K 5731 111'14
Postnk infiltradni Pl z asfaltu silnidn[ho s posypem
kamcnirram v mh^;ctvi 2 ni V^|nt m2 23,00( 67,00 1 541,0( CS URS 201 9 01

roz5iieni vozovky

23

Soudet

23,000

23.000

40 K 573211111
Postfik spojovaci PS bez posypu kamenivem z asfaltu
cif niinihn r, trh^+etvi n An V^162 m2 206,00( '15,00 3 090.00tcs URS 2019 01

lt6zovanefr6zovane plocha

160

rozgiieni vozovky

2*23

160,000

46,000

577134111

Asfaltow beton vrstva obrusnA ACO 1 1 (ABS) s

a se zhutndnim z nemodiflkovaneho URS 2019 01

SouCei

K 57714411 1

\sfaltovy beton vrstva obrusna ACO 1 1 (ABS) s
'ozorostienlm a se zhutn6nim z nemodifikovan6ho
asfaltu v Druhu Siikv do 3 m ti. l. bo zhutndni tl. 50 mm

m2 1 60,000 343,00 54 880,00 ls URS 2019 01

procna

160 160,000

43 K 577155112

\sfaltow beton vrstva lozni ACL 16 (ABH) s

ozorostfenim a zhutn6nim z nemodifikovan6ho asfaltu
r nrr rhr r Xiikv rln 

" 
m h^ 7h' 

'fh;hi 
tl An mm

m2 23,000 390,00 8 970,00 cs URS 2019 01

komunikaci pro p66i s loZem z kameniva t6Zen6ho

nebo drcen6ho tl. do 40 mm, s Wplndnim sp6r

s dvojitym hutndn[m, vibrovanim a se smetenim
pfebytedn6ho materialu na krajnici tl. 60 mm skupiny A,

cs uRs 2019 01
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Pd ryp K6d Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava

1E M 59245018 dlaZba skladebnA betonovA 200x100x60mm piirodni m2 243,600 199,00 48 476,40 cs aRs 2019 01

232*1.05'Piepodtene koeflcientem mnoz 243.600

46 K 596211110

Kladeni dlazby z betonovych zamKowch dlazdrc

komunikaci oro p65i s lo2em z kameniva tEZeneho

nebo drcen6ho tl. do 40 mm, s vypln6nim spar

s dvojitfm hutndnim, vibrovanim a se smetenim
pfebytedn6ho materielu na krajnici tl. 60 mm skupiny A,

^r^ ^l^^hv 
d^ En ht

mz 8,000 250,0( 2 000,0( ls URS 2019 01

232

Soudet

17

Souael

232,O00

232,000

'17,000

1 7.000

6,000

varovnJi pes, betonove z6mkov6 dlaiba 6cm

8

47 K t96211 114

\|aoent otazpy z Deronovycn zamKovycn olazorc

(omunikaci pro p65i s loZem z kameniva t6Zen6ho

rebo drcen6ho tl. do 40 mm, s vypln6nim sp6r

; dvojitlm hutrrdnim, vibrov5nim a se smetenim

riebytedn6ho materi6lu na krajnici ll. 60 mm skupiny A,

rro plochy Piiplatek k cen6m za dlaibu z prvki dvou

m2 8,00( 25,Q( 200,0c ls URS 2019 01

48 M 59245006
llazba sKladebnA betonovA Dro nevidome
)nnwlnnw^nmm h^r 

'nA
m2 8,400 409,00 3 435,60 cs 

'Rs 
2019 01

koeficientem mnoistvi

49 K 596211210

laoent otazoy z Deronovycn zamKovycn otazotc
(omunikaci oro p65i s loZem z kameniva t6Zeneho

rebo drcen6ho tl. do 40 mm, s vyplndnim spdr

s dvojiifm hutndnim, vibrovdnim a se smetenim

riebytedn6ho materialu na krajnici tl. 80 mm skupiny A,
1r^ nl^.hv .l^ 6n mt

m2 17,00( 280,0( 4 760,00 cs uRs 2019 01

50 M 59245020 dlaZba skladehnd betonove 200x1 00x8omm piirodni m2 17.850 249,00 4 444,65 cs 
'Rs 

2019 01

)5'PieDodten6 koellcientem mnoZstvi

51 K 596211210

Kladeni dlazby z betonovlich zamkowch dlazdic

komunikaci pro pddi s loZem z kameniva tdZen6ho

nebo drcen6ho tl. do 40 mm, s Wplndnim sp6r

s dvojitym hutndnim, vibrov6nim a se smetenim
piebytedn6ho materi6lu na krajnici tl. 80 mm skupiny A,

^.^ ^l^^hv 
d^ 4n m,

m2 6,00( 280,0( '1 680,00 cs URS 2019 01

cz K 596211214

Kladeni dlazby z betonovych zamkovych dlazdic

komunikaci pro pd5i s loZem z kameniva t62en6ho

nebo drcen6ho tl. do 40 mm, s vyplndnim sper

s dvojitim hutndnim, vibrovanim a se smetenim
piebytedn6ho materialu na krajnici tl. 80 mm skupiny A,

pro plochy Piiplatek k cendm za dla2bu z prvkt dvou

m2 6,00( 25,00 1 50,00 cs oRS 2019 ol

53 M 59245009x
dlazba skladebne betonove ze4adni pro nevidome 20
wlnvI^mh^r hA m2 6,300 459,00 2 891,70

bou16ni 274

cc K 9141 1111 1

VlontAZ svisl6 dopravni zna6ky zakladni velikosti do 1

n2 obiimkami na sloupkv nebo konzolv
kus 8,00c 200,00 1 600,0( :s URS 2019 01

M 40444000x .nadka doDravni svide P2 kus 2,000 1 100,00 2 200,00

57 M 104441 1 0x .nadka doDravni svisle lPo KUS 1,000 1 100.00 1 100,00

58 M n444110c madka dopravni svisl6 P6 kus 1,000 1 500,00 1 500,00

59 M 104441 1 0p .naika dopravni svislit AB kus 1,000 | 100.00 1 100,00

60 M 104441 101 .nadka dopravni svisle E4 kus 1,000 380,00 380,00

61 M 104441 10j matka dopravnl svisli) E6 kus 1,000 620,00 620,00

62 M 104441 10b .naika dopravnl svide lS18a kus 1,000 I 500,00 1 500,00

63 K 14511112
Vlontez sloupku dopravnich znaaek delky do 3,5 m do

llinikov6 nalkv
kus 5,000 500,00 2 500,00 ls uRs 2019 01

u M 40445225 tloupek pro dopravni znadku Zn D 60mm v 3,5m ,(us 5,000 650,00 3 250,00 cs 
'Rs 

2019 01

65 M 40445240 iatka pro sloupek Al D 60mm ,(us 5,000 680,00 3 400,00 cs 
'Rs 

2019 01

oo M 4044525s vidko plastov6 na sloupek D 60mm kus 5,000 20,00 100,00 cs uRs 2019 01

67 K )15321 11'l
,/odorovn6 znadeni piedformovanlim termoplastem

)fechod Dro chodce z pAsir Siikv 0.5 m
m2 21,000 480,0( 1 0 080,00 cs URS 2019 01

pt0cna(celkova

7,0.3,0

vodici p6s piechodu

7

Soudet

21,000

7,000

7,000

68 K )15621 1 1 I
Piedznadeni prro vodorovn6 znadeni dfikan6 barvou

nebo provAd6n6 z net6ro\ ich hmot plo5n6 5ipky, m2 21 ,000 54,00 1 134,00 cs URS 2019 01

OY N )15321 115
Vodorovn6 znadeni piedformovan!m termoplastem

vodici oAs oro slabozrak6 z 6 brouikr:r
m 7.00( 300,00 2 100.00 cs URS 2019 01
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PC ryp K6d Popis MJ MnoZstvi J.cena ICZKj Cena celkem [CZK] Cenov6 soustava

70 K 915491211

[Jsazeni vodrciho prouzku z betonowch
prefabrikovanych desek tl. do 120 mm do lo2e z
sementove malty tl. 20 mm, s vyplndnim a zatfenim
spar cementovou maltou s podkladni vrstvou z betonu

^r^.+6h^ 
ll qn 6; a nn mm ;i;L6 h|^,iL' 

' 
tAn mh

m 1 76,000 127,00 22 352.0( ls URS 2019 01

916131213
s vypln6nim a zatienim spar cementovou maltou

s bodni opBrou z betonu prost6ho, do loie
URS 2019 01

M 59217034 >brubnlk betonovi, sihieni 1 000x1 50x300mm m 142,000 139,00 19 738,00 cs uRs 2019 01

74 K 916131213

)sazeni silnieniho obrubniku betonoveho se ziizenim
oZe, s vyplnEnim a zatienim sp6r cementovou maltou

rtojat6ho s bodni opdrou z betonu prosteho, do loze

' 
hat^hr| 

^f 
et6h^

m 34,000 250,0c 8 500,0c ls URS 2019 01

cs 
'Rs 

2019 01

chodnikov6ho obrubniku betonov6ho se

loZe, s vypln6nim a zatfenim sp6r cementovou
stojat6ho s bo6ni op6rou z betonu prost6ho, do

53.000

M i9217017 )brubnik betonovy, chodnikovy 1 000x100x250mm m 55.650 89,00 4952,851C5 

'RS 
2019 01

55.650

78 K )16991121 -oZe pod obrubniky, krajniky nebo obruby z dlaZebnich
.nctFk z hat^nr I hr^ctAh^ tY n 1Alrn m3 12,150 1 900,0( 23 085,00 cs URS 2019 01

142.0,3.0,1

najezdovi
34"0,3.0,1

chodnikov)t

53-0,3-0,1

piidlaZba

176.0,3*0,1

pied vodorovnlim znadenim

7,0.3,0

4,260

1,O20

1,590

5,280

21,000

50

79 K )1973112'l

Zarovnani stycne plochy podkladu nebo kMu podel

vybourane 6esti komunikace nebo zpevn6n6 plochy

iiviin6 tl do 50 mm

m 200,00( 38,0( 7 600,00 cs URS 2019 01

80 K )19732211

Stydnd pracovni sp6ra pii napojeni nov6ho Zivi6n6ho
povrchu na stavajici se zalitim za tepla modifikovanou
asfaltovou hmotou s posypem v6pennym hydretem

Siiky do 1 5 mm, hloubky do 25 mm v6etne proiez6ni

m 200,00( 90,0( 18 000,00 cs URs 2019 01

8'1 K )1973511 1

lezeni stavajiciho Zivi6neho kMu nebo podkladu

lloubkv do 50 mm
m 200,00( 35,0C 7 000,00 cs URS 2019 ol

A )3890841 1

CiStdni vozovek splachov6nim vodou povrchu podkladu

nebo krytu Zividn6ho, betonov6ho nebo dl6Zddn6ho
m2 21,00( 10,00 210,00 cs URS 2019 01

Bour6ni zdkladt z betonu prosteho cs URS 2019 ol
oploceni s podezdivkou (zeklad)

(38+29;-9,3.0,a

17.550

84 V )6202249'l

Bourani zdiva nadz6kladov6ho kamenn6ho nebo

smi5en6ho kamenn6ho na maltu cementovou. obiemu m3 17,55( I 250,00 21 937,50 cs URS 2019 01

oploceni s podezdivkou (podezdivka)

(38+79).0,3.0,5

st6vajici pfechod

7,0.3,0

17.550

K )660061 32

Odstrandni dooravnich nebo orientadnich zna6ek se

slouokem s uloZenim hmot na lrzd6lenost do 20 m
nebo s naloZenim na dopravnI prostiedek, se zasypem

iam a ieho zhutn6nim s betonovou Datkou

KUS 5,00( 322,00 'l 610,00 cs URS 2019 01

86 A 16600621 1

uo$ranenr (oemonraz) svtstycn oopravntcn znaceK s

odklizenim materielu na skl6dku na \rzd6lenost do 20 m
nebo s naloienim na dopravni prostfedek ze sloupir,

slouDkU nebo konzol

KUS 5,00( 74,00 370,0( cs URS 2019 01

87 )66007123
Odstraneni vodorovn6ho dopravniho znaoeni
lrAz avAnim znrtscn6hn nlr<tcm nlnEnAhn m2 21,O0( 1 50,00 3 1 50,0( ls uRs 2019 01

88 N )6607 171 1

Bour6ni plotovfch sloupk0 a vzpdr ocelowch
trubkowch nebo profilovanych WSky do 2,50 m
7r het^ n^va n\i'. h

kus 30,00( 50,00 1 500,00 ts URS 2019 01

oploceni pletivov6

30
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Pe Typ K6d Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] CenovA soustava

W Soudet

89 K )66071821
lozebrani oploceni z pletiva dratCneho se dtvercowmi
rLw r^i'ELv.l^ I A m m 71 ,000 20,0( 1 420,OC ls URS 2019 01

90 K )6607281 0
Rozebrani oploceni z dilcrl r5movlch na ocelov6

sloupkv. WSkv do 1 m
m 79,000 20,0( 't 580,0c cs URS 2019 01

S

w79
Souaet

91 K )6607381 0
Rozebrani vrat a vr6tek k oploceni plochy jednotlive do

kus 4,000 150,0( 600,00 35 URS 2019 01

92 K )660738't2
lozebreni vrat a vr6tek k oploceni plochy jednotliv6

lies 6 do 10 m2
kus 4,000 500.0( 2 000,00 cs URS 2019 01

D 997 Piesun sut6 63 701

oq K )97221551

Vodorovna doprava suti bez nalozeni, ale se slozenim

a s hrubym urovn6nim ze sypkfch materi6li, na

vzdSlenost do 1 km

112,946 30,00 3 388,38 cs URS 2019 01

94 K )97221559

y'odorovn6 doprava suti bez nalozeni, ale se slozenim

r s hrublm urovndnim Piiplatek k cenE za kaZdf dalSi i

zaoodatf 1 krr oies 'l km

10'16,514 11.00 11 18'1,65 cs URS 2or9 01

w 112,946.9 6 koeflcientem mnc 1016,5'14

95 K )97221815

Poplatek za ulozeni stavebniho odpadu na skladce
(sklSdkovn6) z prost6ho betonu zatiid€n6ho do
karafnarr ndnrrdfr 

^^A 
VAA^fi 47i 4a4

101 ,651 350,00 35 577,85 cs URS 2019 01

koeficientem mnoZstvi 101

96 K )97221845
Poplatek za ulozeni stavebniho odpadu na skledce
(skl6dkovn6) asfaltoveho bez obsahu dehtu

zatfid6n6ho dD Kataloou odoadi pod k6dem 170 302

11,29! 1 200,0c '13 554,00 cs oRS 2019 01

11

D Piesun hmot 277

K )9822301'l

Piesun hmot pro pozemni komunikace s krytem

dl6Zd6n!m dopravni vzd6lenost do 200 m jakekoliv
.16lLv 

^hiakt' '

641,847 1 50,00 96 277,05 cs URS 2019 01

D PSV Pr6ce a dod6vky PSV

D 767 Konstrukce zdmednick6

27 125,OO

D 767 Konstrukce 27

98 350000005

Dodavka a montez nove trubkove zabradli v.1 1 00 mm,

v oblouku 9 sloupk0, vdetnd vlikopu, z6kladi, natfeno

z6kladovou antikorozni barvou a jednim vrchnim
m 6.85( 2 500,00 17 125,0C

99 V 350000007 Posunuti 26bradli SOUD 1,00( 1 0 000,00 10 000,0c
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KRYC| LIST SOUPISU PRACi

Stavba:

Chodnik podelll44 (za eS PHM)

Objekt:

U1 - Chodnik pod€lll44 (za eS PHM) - uznateln6 n6klaoy

Soupis:

03 - SO301 - DeSt'ov6 kanalizace

KSO: CC-CZ:
Misto: Ceskd Ves Datum: 02.12.2020

Zadavatel: lC: 00636037

Obec desk6 Ves DIC: C200636037

Uchaze6: lC: 45195994
ZETOS, spol. s r.o. DIC: CZ4S11S994

Projektant: lC: 04973984

TUMVIA s.r.o. Dle: C204973984

Zpracovatel: lC:

DIC:

Poznamka:

Cena bez DPH 278848.51

DPH zekladni

sniZend

Zdklad danE

278 848,51

0,00

Sazba dan6 Vfie dand

21,00o/o 58 558,19

15,00% 0,00

Cena s DPH v czK 337 406,70
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REKAptruLAcE cleruEni souptsu pnnci

Stavba:

Ghodnik pod6lll44 (za eS PHM)

Objekt:

U1 - Chodnik pod6lll44 (za eS PHM) - uznateln6 n6klady

Soupis:

03 - SO301 - De5fov6 kanalizace

Misto: eesk6 Ves

Zadavatel: Obec desk6 Ves

Uchazed: ZETOS. spol. s r.o.

K6d dilu - Popis

N6klady stavby celkem

HSV - Prdce a dodSvkv HSV

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

02.12.2020

TUMVIA s.r.o.

Cena celkem [CZK]

278848,51

278 848,51

1 - Zemni pr6ce 62025,20

4 - Vodorovn6 konstrukce 4 eno 07

8 - Trubni vedeni 214 823,90

998 - Piesun hmot



SOUPIS PRACI

Stavba:

Chodnik pod6l ll44 (za eS PHM)

Objekt:

Ul - Chodnik pod6lll441za 0S eUU; - uznateln6 naklady

Souois:

03 - SO301 - De5t'ovd kanalizace

Cesk6 Ves

Obec 0esk6 Ves

ZETOS, spol. s r.o.

Misto:

Zadavatel:

Uchazed:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

02.12.2020

TUMVIA s.r.o

PC Typ K6d Popis MJ MnoZstvi J.cena [CZK] Cr3na celkem ICZKI Cenove soustava

N6klady soupisu celkem 278 848,51

278 848,51o HSV PrSce a dod6vkv HSV

Zemni

kanalizace

88.(0,5+0,9y2.(1,0-0,25)

vpust

3.1,0.1,011,0-0,25)

Sachta

2.1 ,0.1 ,0.(1 ,0-0,25)

vyKop

49,95

obsyp

-26,4

Soudet

kanalizace

8810,5+0,7y2-0,5

kanalizace

88.0,5

vpust

3.1,0.1,0

t*1 i'1 i
Soudet

vpust
3.1,0-1,0.0,1

Sachta

2*1,0*1,0*0,1

Souiet

vpust

3.0,6.0,6*0,1

Sachta

3.0,6.0.6.0.1

oz

46,200

2,250

1.500

49,950

-26,400

26,400

44,000

3,000

2,000

49,000

0,108

0,108

i nezapa2enfch nih Siiky pies

do 2 000 mm s urovn6nim dna do Dfedepsan6ho S URS 2019 01

K 132201209

lloubeni zapazenlich i nezapazenych nih Sirky pies

i00 do 2 000 mm s urovnAnim dna do piedepsan6ho

rrofilu a sp5du v hornin6 ti. 3 Pfiplatek k cenSm za

eDivost horninv ti. 3

MJ 49,950 30,00 1 498,50 ls uRs 2019 01

K 162701105

Vodorovn6 piemlstdni u/kopku nebo sypaniny po

suchu na obwkl6m dopravnim prostiedku, bez

naloZeni rny'kopku, av5ak se sloZenim bez rozhrnuti z
horninyti. 1 a24navzdAlenost pies I 000 do 10 000 m

m3 49,95( I 90,00 9 490,50 ls URS 2019 oi

K 171201211

Poplatek za ulozeni stavebnlho odpadu na skl6dce
(skl6dkovn6) zeminy a kameniva zatiid6neho do

Kataloou odoad[r Dod k6dem 170 504

t 99,90( 1 00,00 9 990,00 ]s oRs 2019 o'1

'2'Piepooten6 koeficientem mnozstvi 99

5 K 174101 101

zasyp sypanrnou z laKeKoilv nornlny s utozenlm

ujkopku ve vrstv5ch se zhutn6nim jam, iachet, njh
nebo kolem obiektl"r v tAchtd \tukonirrk4eh

m3 23,55( 124,00 2920,24 ls URS 2019 01

6 M 583441 55 Stdrkodft frakce o/22 t 23,550 290,00 6 829,50 )s ,Rs 2019 01

7 K 1751 11101

Llbsypani potrubi ruene sypaninou z vhodnych hornin ti.
1 a2 4 nebo materi6lem piipravenlm pod6l vfkopu ve

vzdalenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv

hloubku uj'kopu a miru zhutn6ni bez prohozeni
svoaninv silem

m3 26,40( 220,00 5 808,0( cs URS 2oi9 01

n M 58344121 Stdrkodr! frakce 0/8 t 52,8001 290,001 15 312,00 cs 
'Rs 

2019 01

4"2'Prepoctene koeficientem mnozst'.. c,

K 't81951102 Uprava plAn6 vyrovn6nim u/Skorn/ch rozdil0 v hornin6

ti. 1 aZ 4 se zhutndnim
m2 49,00( 14,00 686,00 cs URS 2019 01

154111 1

pod potrubi, stoky a drobn6 objekty v otevien6m
cs URS 2019 01

11 K t52311131
Podkladni a zajiSfovaci konstrukce z betonu prost6ho v
otevfenem Wkopu desky pod potrubi, stoky a drobn6
nhiektv z hFfnn" ti n '1rl1q

m3 0,21e 2 900,0( 626,40 cs URS 2019 01

K t52351101

Bedn6ni podkladnich a zajiStovacich konstrukci v
otevien6m vlkopu desek nebo sedlovlch loZi pod

ootrubi. stokv a drobn6 obiekfv
m2 0,21e 417.0( 90,07 cs URS 2019 01
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Pe Typ K6d Popis MJ MnoZstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenov5 soustava

D rubni vedeni 90

4a K 871 35031 0
vlonlaz Kanalrzacnrno potruDr z plaslu z polypropylenu
>D hladlAhn rilh^ct;hh6h^ qN I n nNl znn m 3,00( 1 50,00 450,0( ls ORS 2019 01

kanalizace

3,0

Soudet

kanalizace

88,0

3,000

3,000

14 M 2861 1 176 rubka kanalizaini PVC DN 200x1000 mm SN 10 m 3,090 560,00 1 730,40 )s 
'Rs 

2019 01

w 3-1.03 t6rne koeficientem mnozstvi 3 0E

15 N t71 37031 0
Uontaz kanalizaoniho potrubi z plast0 z polypropylenu
)P hladk6ho nlnostdnn6ho SN 10 DN 300

m 85.000 1 80,00 1 5 300.00 ls URS 2019 01

kanalizainl PVC DN 315x6000 mm SN 10 cs 
'Rs 

2019 01

17 K t77355211
VIonteZ tvarovek na kanalizacnim Dotrubi z trub z plastr

r tvrd6ho PVC: nebo z polypropylenu v otevfen6m

rikoou iednoosrich DN 200

kus 6,000 95,0( 570,00 ls URS 201 9 01

18 M 2861 1902 '<oleno kanaliza'nl s hrdlem PP 20ox45' SN10 kus 6,000 260,00 1 560,00 cs uRs 2019 01

19 R t77355211
Montaz tvarovek na kanalizadnim potrubi z trub z plastr

z tvrd6ho PVC; nebo z polypropylenu v otevien6m
,^rL^h, I iad6^/'.ri^h nNl 

"nn

KUS 3,000 160,00 480,0c ls URS 2019 01

20 M 2861 1972 piesuvka kanalizainl PP KG DN 2o0 kus 3,000 260,00 780,00 cs 
'Rs 

2019 01

K 377375211

Mont6: tvarovek na kanalizadnim Dotrubi z trub z Dlast[

z tvrd6ho PVC: nebo z polypropylenu v otevien6m
,nlLanr r iadnnr,cirah nNl 

"1 
6

Kus 2,000 217,OC 434,0C ls URS 2019 01

22 M 28612246
)Fesuvka kanalizaini plasbve PVC KG DN 375 SN

1416
kus 2,000 820,00 1 640,00 cs 

'Rs 
2019 01

K )77375211

lvlont6z tvarovek na kanalizaenim potrubi z trub z plastr

z tvrd6ho PVC; nebo z polypropylenu v otevfen6m
w\iL^n' 

' 
iarln^^cr'/^h nNl ?14

Kus 2,00( 124,00 248,00 cs URS 2019 01

M 2861 1904 koleno kanalizadni s hrdlem PP 315x75' SN10 kus 2,000 1 050,00 2100,00 cs uRs 2019 01

zc K )7737521 I
Montaz tvarovek na kanalrzaenim potrubi z trub z plastu

z tvrd6ho PVC; nebo z polypropylenu v otevien6m
\^?L^^! 

' 
;adn^.,crt^h nNl cl q

KUS 1,00( 124,04 124,00 cs URS 2019 01

26 M 2861 1905 koleno kanalizaini s hrdlem PP 315x45' SN10 kus 1,000 1 050,00 1 050,00 cs 
'Rs 

2019 01

27 K 877375211

Montez tvarovek na kanalizadnim Dotrubi z trub z Dlastu

z tvrdeho PVCI nebo z polypropylenu v otevien6m

vvkoDu iednoosfch DN 315

kus 3,00( 124,04 372,0C cs uRs 2019 01

28 M 2861 1514x redukce kanalizaeni PVC 31 5/200 kus 3,000 1 420,00 4 260.00

29 K 877375231

Mont6Z tvarovek na kanalizadnim Dotrubi z trub z Dlastu

z tvrd6ho PVO nebo z polypropylenu v otevienem
rniknnr r viiak htrl C{ q

Kus 2,00( 112.00 224,0C CS URS 2019 01

30 M 2861 1 728 vi6ko kanalizace plastov6 KG DN 31 5 kus 2,000 640,00 1 280,00 )s ,Rs 2019 01

31 K 892352121
Ilakov6 zkou$ky vzduchem t6snicimi vaky
ran4wlznrn'rmi I..)hl ?OO

usek 2,000 2 000,00 4 000,0c CS URS 2019 01

K 894812327

Revizni a distici Sachta z polypropylenu PP pro hladk6

trouby DN 600 Sachtove dno (DN Sachty / DN trubniho
vedeni) DN 600/31 5 s oiitokem tvaru T

KUS 2,00c 6 900,00 1 3 800,0( ls URS 2019 01

33 K 894812331

Revizni a 6istici Sachta z polypropylenu PP pro hladk6

trouby DN 600 roura Sachtov6 korugovan6, sv6tl6

hloubkv 1 000 mm

kus 2,00c 2 300,00 4 600,0( ls URS 2019 01

34 K 8948'12339

Revizni a distici Sachta z polypropylenu PP pro hladk6

trouby DN 600 Piiplatek k cenAm 2331 -23342a
r riiznr rti EaahtntrA rar tnr

KUS 2,00c 200,00 400,0( ls URS 2019 01

JC K 894812357

Revizni a 6istici Sachta z polypropylenu PP pro hladke

trouby DN 600 poklop (miiz) litinovy pro tiidu zalileni
Rl tq e talaeL,ahi^L\'rm r.lin{5.4m

KUS 2,000 7 200,0c 14 400,0( ls URS 2019 01

K 895941111
Ziizeni vpusti kanalizadni ulidni z betono\4ich dilc0 typ

uV-50 normalni
KUS 3,000 1 840,0( 5 520.0( ls URS 2019 01

M 41929051 Vy rov n eva ci (t rste n e c 39 0/60 KS 3,000 260,00 780,00

M 41929057 Skruz vrusti horni 450/195 KS 3.000 300,00 900,00

39 M 41929056 )no s vttoketn pro PVC DN 200 KS 3,000 755,00 2 265,00

40 K 399204112
f,sazeni mrizi litinovych veetne ramu a koSU na bahno

)ro tiidu zatizeni D400. E600
KUS 3,00( 1 200,0( 3 600,0c ls URS 2019 01

41 M 11 6291 1 5 Vpusf obrubntkovd B 125, 585x680x160 mm, zkosend KS 3,000 I 250,00 24 750,00

M 41729128
KoS ufieni kalovi, pozink kulati, 81 pro mfiz 500x500,

h=2,Omm
KS 3,000 460,00 1 380,00

43 K 399722112 Kryti potrubi z plastil Wstraznou f6lii z PVC Sifky 25 cm m 88,00( 13,0( 1 144,00 cs uRs 2019 01

88,000

44 K 899950001
Napojeni na stavajici kanalizaci, v6etnd likvidace

stavaiici vousti a zaoraveni naooieni
soub 1.00( 4 000,0( 4 000,00

998 Piesun 689,44D

'E K 9982761 01

Piesun hmot pro lrubni vedeni hloubene z trub z
plastickych hmot nebo sklolaminatovych pro vodovody

nebo kanalizace v otevfen6m Wkopu dopravni
\,rd4l6n^at d^ 1A m

I 4,96( 1 39,00 689,44 cs URS 2019 01
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KRYC| LIST SOUPISU PRAC|

Stavba:

Chodnik pod6l l/44 (za eS PHM)

Objekt:

U1 - Chodnik pod6l ll44 (za CS PHM) - uznateln6 n6klaoy

SouDis:

VON - Vedlej5[ a ostatni n6klady

KSO:

Mlsto: Ceskd Ves

Zadavatel:

Obec Ceskd Ves

Uchaze6:

ZETOS, spol. s r.o.

Projektant:

TUMVIA s.r.o.

Zpracovatel:

Pozn6mka:

Soupis pracije sestaven s vyuiitim Cenov6 soustavy 0nS. eolozt<y, kter6 poch6zi z
teto cenove soustavy, jsou ve sloupci'Cenov6 soustava'oznadeny popisem 'CS
URS'a rirovni piisluSn6ho kalend6iniho pololet[. Veikere dalii informace vymezujici
popis a podminky pou2iti tdchto poloiek z Cenove soustavy, kter6 nejsou uvedeny
piimo v soupisu praci, jsou neomezen6 dSlkov6 k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce
Cenov6 a technick6 podminky.

CC.CZ:
Datum:

IC:

Dtc:

IC:

Dt0:

IC:

Dr0:

t0:

Dre:

02.12.2020

00636037

c200636037

451 95994

c245195994

04973984

c204973984

Cena bez DPH 102 300.00

DPH zakladni

sniiend

Z6klad dan6
'102 300,00

0,00

Sazba dan6

21,000/o

15,00%

VfEe dan6

21 483,00

0,00

Cena s DPH v czK 123 783,00
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REKAprruLAcE cleruErui souptsu pnRci

Stavba:

Chodnik pod6lll44 (za es PHM)

Objekt:

U1 - Chodnik podelv44 (za eS PHM) - uznateln6 n6klady

SouDis:

VON - Vedlej5i a ostatni n6klady

Misto: Cesk6 Ves Datum: 02.12.2020

Zadavalel: Obec Oeskd Ves Projektant: TUMVIA s.r.o.

Uchaze6: ZETOS, spol. s r.o. Zpracovatel:

K6d dilu - Popis Cena celkem ICZKI

N6klady stavby celkem 102 300,00

VRN11 - VEDLEJS1 NAKLAT]Y STAVBY 50 OOO,OO

VRN91 - OSTATNI NAKLADY STAVBY 52 300,00
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SOUPIS PRACi

Stavba:

Chodnik pod6l l/44 (za eS PHM)

Objekt:

U1 - Chodnik pod6l ll44 (za e S PHM) - uznateln6 ndklady

Soupis:

VON - VedlejSi a ostatni n6klady

Cesk6 Ves

Obec eesk6 Ves

ZETOS, spol. s r.o.

Misto:

Zadavatel:

Uchaze6:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

02.12.2020

TUtiIVIA s.r.o

eC ryp K6d Popis MJ Mnoistvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenov6 soustava

N6klady soupisu celkem 102 300.00

o VRN11

1 K vRNl 1,01
rl6klady zhotovitele souvisejici se zaji5t6nim provoztr

rr rlnfnh nrn nrnvArlEni dila - zaiizani ctivaniitts 1,000 20 000,0( 20 000,00

K vRN11-02
NSklady zhotovitele souvisejici se zajiStdnim provozir

nulnvch oro orovSddni dile - oslelni zeiizeni a nrice
30ubol 1,000 20 000,00 20 000,00

-ZiizenitNal6, dodasn6 deponie a mezideponie

-ziizeni piijezdtl a piistupii na staveni$td

-6pravy staveniStd z hlediska bezpednosti a ochrany zdravi

tietich osob, vd. nutnich Uprav pro osoby s omezenou

schopnosti pohybu a orientace

-uspoi5d6ni a bezpednost stavenistd z hlediska ochrany

veiejnich zdjmfl

-dodrZeni podminek pro proveddni staveb z hlediska BOZP

(vd. oznadeni stavby) a sestaven6ho pl6nu BOZP

-dodriov6ni podminek pro ochranu Zivotniho prostfedi pii

vYstavbd

-dodrzeni podminek - moznosti nakl6deni s odpady

-spln6ni zvl6stnich po2adavk0 na prov6d6ni stavby, kter6

vyZaduji zvl.iStni bezpednostni opatieni

-dodasnd / provizorni dopravni znadeni, osv6tleni -

(vyiizeni+ziizeni+likvidace po skondeni stavby)

-pravideln6 dist6ni pfilehlich / souvisejicich komunikaci a

zpevndnych ploch - po celou dobu stavby

-zabezpedeni objektu, staveni6td a veskere vybaveni, majetku

tietich osob a stavebniho materidlu instalovan6ho i

neinstalovan6ho (uskladndn6ho)

v r6mci stavby proti vzniku jakychkoliv Skod 6i snfzeni kvality

vlivem klimatickich podminek, proti odcizeni.
't.0 1,000

Souaet

K vRNl 1-03

N:iklady zhotovitele souvisejici se zajiSt6nim provozfr

nutnych pro prov6dEni dila - likvidace zafizeni
ctevFnidtF

loubo 1,00( 1 0 000,00 10 000,0(

K r'RN91 -01

!aklady zhotovitele souvisejici se zajiStCnim a

>rovedenim kompletniho dila dle PD a souvisejicich
lnkladfr - k6mhlFJaihi iihhncl

iouDo '1,00c 2 000,00 2 000,0(

K vRN91-10 ZvlAitni uZivAni komunikaci 30uDo 1.00c 5 000.0( 5 000.0(

6 K vRN91-16
tlSjemn6 pozemk& statu CR po dobu stavby (silnice I

30uDo 1,00c 5 000,0c 5 000.0(

7 A vRN91-31

-roveoent vsecn zKouseK a revtzl preoepsanycn

)rojektovou a zadavaci dokumentaci, platnymi

rormami, nSvod[r k obsluze - (neuvedenfch v
a.ln^tlh^i' h c^''niea^h 

^re^i\

souDo 1,00c 4 800,0c 4 800.0(

VRN91 OSTATNI NAKLADY STAVBY

zkouSky kusy

dokumentace stavby - dle

UU30052

PD a zad6vaci dokumentace vd. odsouhlaseni ze strany autor0

PDPS

-vypracov6ni dilensk6 / dodavatelsk6 dokumentace stavby - dle
pozadavkt PD a zad6vac[ dokumentace vd. odsouhlaseni ze

strany autor0 PDPS

-vypra@v6ni dokumenta@ "skutedn6ho provedeni stavby" -

dle pozadavk0 PD a zadAvaci dokumentace v6. odsouhlaseni

ze sffanv autoru PUPS

VESKERE FoRMY A PftEDANi SE RiDi PoDMiNKAMI
ZADAVACi DOKUMENTACE STAVBY

1.0 1,000

pozemkti, konstrukci a povrchfr

stavbou do pr:rvodniho stavu vd.

zp6tn6ho pied6ni jednotlivlm

1

10 K vRN91-8'l

r'yrycenr vsecn rnzenyrsKycn sllt preo zanajentm pracl

16. iSdn6ho zajiStdni. Zpdtn6 protokolarni pied6ni

r5ech inienfrsklch siti jednotliuj'm spr6vcim vd.
r\/F.lFhi .JdfiFn\idh nlnnh r{n hazvadn6h^ qtavr r

soubor 1,000 10 000,0( 1 0 000,00

11 K vRN91-82 3eodeticke a souvisejici prece souDor 1,000 1 5 000,0( 1 5 000,00

-vytydeni stavby nebo jejich d6sti opr6vndnym geodetem vd.

vypracov6ni piisluinich protokol0 - pfed zahdjenim stavby
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZKJ Cenová soustava

w
w

-zaměření skutečného provedení stavby nebo jejich čáslí vč. 
vypracování geometrických plánů a ostatních příslušných 
protokolů
(veškeré nové a upravované stavby/konstrukce , inženýrské a 
liniové stavby v rámci stavby)
VEŠKERÉ FORMY A PŘEDÁNI SE ŘÍDI PODMÍNKAMI 
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY 
1,0
Součet

1,000
1,000
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