Termín provedení díla, tj. dokončení díla (tak aby bylo způsobilé sloužit svému účelu) a předání
objednateli: 09/2018
3.2

Zhotovitel se za podmínky poskytnutí požadované součinnosti ze strany objednatele zavazuje
dokončit a předat dílo v termínu dle odst. 3.1.

3.3

Při nevhodných klimatických podmínkách (zejména trvalý déšť, nebo sněžení, nebo mráz) budou
termín provedení díla a veškeré možné dílčí termíny posunuty o dobu prostojů vynucených
nevhodnými klimatickými podmínkami.

3.4

V případě posunu termínu zahájení realizace díla a/nebo v případě překážek v realizaci díla z důvodů
nezaviněných zhotovitelem, budou termín provedení díla a veškeré možné dílčí termíny adekvátně
posunuty (tedy o shodný časový úsek).

3.5

Místo realizace díla: k.ú. města Chrastava
4. Cena díla

4.1

Cena díla je zpracována podle kalkulace zhotovitele a činí: 4 062 844,31 Kč (slovy:
čtyřimilionyšedesátdvatisícosmsetčtyřicetčtyři korun českých) bez daně z přidané hodnoty.
Cena celkem bez DPH
DPH 21 %
Cena celkem vč. DPH

4 062 844,31 Kč
853 197,31 Kč
4 916 041,62 Kč

4.2

Cena díla je kalkulována dle cen jednotlivých položek – viz. položkový rozpočet, který je přílohou č.
1. Cena díla, kterou objednatel zhotoviteli uhradí, bude tedy určena skutečným rozsahem prací a
dodávek oceněných na základě jednotkových cen položek.

4.3

Pokud bude v průběhu realizace díla provedeno i plnění nad rámec rozsahu díla dle odst. 2.3, a to
buď na žádost objednatele, nebo z důvodu neúplnosti či nedokonalosti projektové dokumentace,
která je přílohou č. 3 k této smlouvě, anebo z důvodu okolností nepředvídatelných při uzavírání této
smlouvy, bude příslušné plnění oceněno buď podle jednotkových cen použitých pro kalkulaci ceny
díla (příp. dle odst. 4.3), anebo v případě, že jednotkové ceny příslušného plnění nebyly použity při
tvorbě ceny díla, bude plnění oceněno s použitím jednotkových cen dle cenové soustavy společnosti
ÚRS PRAHA,a.s. platných ke dni realizace předmětného plnění. Ujednání o rozsahu plnění nad
rámec původního rozsahu díla, dále o ceně tohoto plnění (kalkulované dle tohoto odstavce) a o
případném vlivu předmětného plnění na prodloužení termínů, mohou být i v jiné formě než ve formě
dodatku ke smlouvě o dílo.

4.4

Nabídková cena prací je kalkulována při respektování všech podmínek zadávací dokumentace a bude
zahrnovat veškeré práce, služby a činnosti vyplývající ze zadávacích podkladů. Dodavatel stanovil
nabídkovou cenu za provedení celého předmětu plnění veřejné zakázky. Nabídková cena je
stanovena pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů,
rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace), po celou dobu realizace zakázky v souladu
s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci.
Podmínky, při jejichž splnění je možno smluvně překročit výši nabídkové ceny :
- pokud objednatel bude požadovat provedení dodatečných nebo nových stavebních prací nebo bude
požadovat jinou kvalitu a rozsah prací než je uvedeno v zadávací dokumentaci a jejichž rozsah mu
nebyl při vypisování soutěže znám
- dojde k významné změně termínu realizace nebo se změní daňové předpisy upravující sazbu DPH
v době provádění stavebních prací, které jsou předmětem plnění této veřejné zakázky
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5. Platební podmínky, fakturace
5.1

Zhotovitel bude objednateli fakturovat práce a dodávky 1 konečnou fakturou na základě
objednatelem odsouhlasených soupisů provedených prací a dodávek zpracovaných podle
jednotlivých částí nabídkových rozpočtů.

5.2

Splatnost daňových dokladů se sjednává na 21 dnů ode dne jejich doručení objednateli. Daňové
doklady budou obsahovat náležitosti daňových dokladů specifikované v zákoně č. 235/2004 Sb., o
dani z přidané hodnoty v platném znění.

5.3

Zhotovitel bude fakturovat dle předchozích odstavců tohoto článku s přenesenou daňovou povinností
(tj. bez daně z přidané hodnoty) dle § 92a a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
Pouze pokud objednatel není plátce daně z přidané hodnoty nebo dílo objednatel nevyužije v rámci
své ekonomické činnosti nebo ve vztahu k dílu dle této smlouvy nevystupuje objednatel jako osoba
povinná k dani (tj. v některém ze dvou předvyplněných prohlášení v příloze č. 2 odpoví objednatel
NE), bude k ceně díla připočtena daň z přidané hodnoty v aktuální výši dle příslušných právních
předpisů. Objednatelem doplněná a potvrzená příloha č. 2 - Prohlášení objednatele pro účely
uplatnění DPH bude přiložena k této smlouvě nejpozději při podpisu smlouvy.

5.4

Objednatel nebude poskytovat „před“ zahájením prací zálohy.

5.5

Faktura bude vystavena maximálně do výše 90% ceny díla, zbývajících 10% bude uvolněno po
dokončení a předání předmětu plnění objednateli na základě předávacího protokolu a po odstranění
všech vad a nedodělků, kdy vystaví zhotovitel konečnou fakturu s vyúčtováním poskytnutých dílčích
plateb a DPH.

5.6

Zhotovitel bere na vědomí, že akce „Chrastava – Textilanská ul. - rekonstrukce“ je spolufinancována
dalšími subjekty ( GasNet, s. r. o. a Severočeská vodárenská společnost a.s.) a v případě potřeby se
zavazuje uzavřít smlouvy o úhradě podílů jednotlivých subjektů na nákladech akce.

6. Stavební deník
6.1

Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí v rámci realizace díla,
stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy.
Pro vedení stavebního deníku jsou závazná příslušných právních předpisů, zejména zákona č.
183/2006 Sb., stavebního zákona a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném
znění.

6.2

Stavební deník bude po celou dobu realizace díla přístupný pro objednatele.

6.3.

Pokud objednatel nepřipojí do 3 pracovních dnů k příslušnému zápisu zhotovitele svůj písemný
komentář do stavebního deníku, má se za to že s obsahem předmětného zápisu zhotovitele souhlasí.
7. Staveniště

7.1

Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště, pravomocné stavební povolení a další
zhotovitelem požadované dokumenty nejpozději 3 dny před termínem zahájení realizace díla.
V případě prodlení s předáním staveniště, resp. uvedených dokumentů (dokumentace), se termín
provedení díla, a rovněž veškeré možné dílčí termíny, posunují o počet dní, jež odpovídá shora
uvedenému prodlení ze strany objednatele.

7.2

Za staveniště se považuje prostor určený projektovou dokumentací pro stavbu a pro zařízení
staveniště

7.3

Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat
odpady a nečistoty vzniklé při realizací díla.
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8. Realizace díla
8.1

Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel se
zavazuje v souvislosti s plněním práv a povinností plynoucích z této smlouvy dodržovat veškeré
právní předpisy, a to zejména v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zejména zák.
262/2006 Sb., zák. 309/2006 Sb., vyhl. č. 48/1982 Sb., vl. nař. č. 272/2011 Sb., vl. nař. č. 11/2002
Sb., vl. nař. 201/2010 Sb., vl. nař. č. 495/2001 Sb., vl. nař. č. 378/2001 Sb., vl. nař.č. 168/2002 Sb.,
vl. nař. č. 591/2006 Sb., vl. nař. č. 362/2005 Sb., vl. nař. 361/2007 Sb.), požární ochrany (zejména
zák. č. 133/1985 Sb., vyhl. č. 246/2001 Sb., vyhl. č. 23/2008 Sb.) i odpadů (zejména zák. č.
185/2001 Sb).

8.2

Vlastnické právo k dílu přechází na objednatele dnem úhrady ceny díla zhotoviteli. Zhotovitel nese
nebezpečí škody na díle do převzetí díla objednatelem. Po převzetí díla objednatelem přechází
nebezpečí škody na díle na objednatele.

8.3

Dojde-li ze strany zhotovitele v souvislosti s realizací díla ke znečištění silnic, příjezdových ploch
nebo jiných veřejných prostranství, je zhotovitel povinen silnice, plochy, příp. prostranství
neprodleně očistit a uvést do původního stavu. Pokud zhotovitel při své činnosti bude navazovat na
stávající inženýrské sítě nebo svou činnost vykonávat v blízkosti těchto inženýrských sítí, je povinen
dbát potřebné obezřetnosti, aby nedošlo k poškození těchto sítí.

8.4

Objednatel je povinen zhotoviteli poskytnout při plnění této smlouvy veškerou požadovanou
součinnost. V případě neposkytnutí této součinnosti ze strany objednatele, není po dobu prodlení
s poskytnutím této součinnosti zhotovitel v prodlení.

8.5

Pokud bude zhotoviteli před realizací díla nebo v průběhu realizace díla předána objednatelem
realizační projektová dokumentace odlišná od projektové dokumentace, kterou měl zhotovitel
k dispozici při kalkulaci ceny díla dle této smlouvy, nebo zhotovitel v průběhu realizace díla zajistí
vypracování realizační projektové dokumentace (a to v případě, kdy se v průběhu realizace díla
zjistí, že dílo dle projektové dokumentace předané objednatelem zhotoviteli (před naceněním díla)
nebude možné zrealizovat), zhotovitel dle odst. 4.4 ocení a objednateli vyfakturuje i případné
plnění, které bude dle objednatelem předané realizační projektové dokumentace či realizační
projektové dokumentace zajištěné zhotovitelem, nutné provést nad rámec díla naceněného dle
projektové dokumentace, kterou měl zhotovitel k dispozici při kalkulaci ceny díla dle této smlouvy.

8.6

V případě, že dílo dle této smlouvy je realizováno pro konečného objednatele odlišného od
objednatele dle této smlouvy (a to buď jako dílo samostatné, anebo jako součást jiného díla), pro
smluvní vztah založený touto smlouvou se neužije § 2630 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
9. Provedení díla a přejímací řízení

9.1

Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo dokončením díla a předáním díla objednateli. Dílo je
dokončeno, je-li předvedena jeho schopnost sloužit svému účelu (dle § 2605 odst. 1 zák. č. 89/2012
Sb., občanského zákoníku).

9.2

Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 pracovních dnů předem, kdy bude
dílo připraveno k předání. Do 3 pracovních dnů od doručení oznámení objednateli bude smluvními
stranami zahájeno přejímací řízení.

9.3

O předání a převzetí díla bude pořízen zápis, který bude podepsán oprávněnými zástupci smluvních
stran. Dnem podpisu zápisu o předání a převzetí díla objednatelem je dílo považované za předané
zhotovitelem a převzaté objednatelem.

9.4

Drobné vady a/nebo nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými drobnými vadami a/nebo
nedodělky, nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani užívání díla podstatným způsobem
neomezují, nebudou překážkou převzetí díla objednatelem (dle § 2628 zák. č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník). V tomto případě zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat i soupis případných
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drobných vad a/nebo nedodělků zjištěných při přejímacím řízení s uvedením dohodnutého způsobu a
dohodnutých termínů jejich odstranění.

10. Záruka za jakost díla
10.1

Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost díla, a to po níže uvedenou záruční dobu. Zhotovitel
v rámci záruky za jakost díla odpovídá za to, že dílo bude provedeno podle podmínek této smlouvy a
v souladu s právními předpisy. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem anebo
dnem zahájení silničního provozu (vždy od události, která nastane dříve). Pokud dílo bude předáváno
po částech, začíná běh záruční doby k příslušné části díla vždy dnem převzetí příslušné části díla
objednatelem. Záruční doba činí 60 měsíců. V záruční době bude dílo vykazovat kvalitativní
vlastnosti (provozní způsobilost) přiměřené obvyklému opotřebení běžným dopravním zatížením a
vlastnosti přiměřené vlivu povětrnostních podmínek.

10.2

Zhotovitel nemá povinnosti z vadného plnění ani povinnosti z vad stavby, ani na tyto vady
neposkytuje záruku za jakost díla, pokud bude zjištěno, že:

a) příslušná vada díla je způsobena nedostatečnou únosností podloží nebo konstrukčních vrstev, jejichž
provedení nebylo v rozsahu díla dle této smlouvy, nebo
b) příslušná vada díla je způsobena trhlinami vzniklými prokopírováním z konstrukčních vrstev, jejichž
provedení nebylo v rozsahu díla dle této smlouvy, nebo
c) příslušná vada je způsobena neúměrným zatěžováním díla – dopravní zátěž neodpovídá konstrukci
vozovky, dále netuhé vozovky, zejména v extrémně vysokých teplotách a až 1,5 měsíce po položení
dle klimatických podmínek nejsou odolné proti smykovým silám-(zejména otáčení na místě, prudké
brzdění apod)., nebo
d) příslušná vada je způsobena špatnou údržbou vozovky a/nebo násilným poškozením těžkými
mechanismy a/nebo materiály rozrušujícími konstrukci a/nebo živelnými událostmi, a/nebo jinými
faktory nezaviněnými zhotovitelem, nebo
e) příslušná vada vyplývá z obvyklého opotřebení díla, nebo
f) příslušná vada byla způsobena použitím věcí předaných zhotoviteli ke zpracování objednatelem,
nebo
g) příslušná vada byla způsobena dodržením nevhodných pokynů či projekčních podkladů daných
zhotoviteli objednatelem.
10.3

Vadu díla, na kterou se vztahuje záruka za jakost díla, je objednatel povinen písemně oznámit
zhotoviteli (reklamace) na adresu STRABAG a.s., Oblast Liberec, Tř.gen.Svobody 77, 460 14
Liberec 12, a to bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. Pokud objednatel nesplní svou povinnost
písemně oznámit vadu zhotoviteli bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, zhotovitel ohledně
takové vady nemá povinnosti z vadného plnění ani povinnosti z vad stavby a objednatel ztrácí
ohledně této vady nároky ze záruky za jakost díla. V reklamaci musí být vada popsána a uvedeno,
jak se projevuje. Pokud bude reklamace oprávněná, objednatel má právo na odstranění vady opravou.
Oprávněně reklamovaná vada bude odstraněna v dohodnuté lhůtě, která bude minimálně odpovídat
reálné technicky přiměřené lhůtě odstranění předmětné vady.

10.4.

Pokud se oprávněně reklamovaná vada ukáže jako neopravitelná, nebo pokud by její oprava
znamenala nepřiměřené náklady v poměru ke zhoršení užitných vlastností díla, poskytne zhotovitel
objednateli namísto opravy předmětné vady přiměřenou slevu z ceny díla vzhledem ke zhoršení
užitných vlastností díla způsobeného oprávněně reklamovanou vadou.

10.5

Pokud má zhotovitel za to, že reklamace není oprávněná, je toto povinen neprodleně oznámit
písemně objednateli se zdůvodněním svého stanoviska. Pokud i přes odmítavé stanovisko zhotovitele
doplněné příslušným zdůvodněním, bude mít objednatel za to, že předmětná reklamace je oprávněná,
a bude trvat na opravě, přičemž sdělí toto své stanovisko zhotoviteli prokazatelně a neprodleně po
doručení odmítavého stanoviska zhotovitele, potom zhotovitel zjevnou vadu díla, která bude
obsahem reklamace, i přes své nesouhlasné stanovisko k oprávněnosti reklamace, opraví, s tím, že
náklady na odstranění takové reklamované vady nesou obě smluvní strany rovným dílem, a to až do
pravomocného rozhodnutí soudu v této věci, příp. do jiného vypořádání této záležitosti mezi
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smluvními stranami. Pokud však objednatel své trvání na reklamaci (která bude dle stanoviska
zhotovitele neoprávněná) nesdělí zhotoviteli prokazatelně a neprodleně po doručení odmítavého
stanoviska zhotovitele, má se za to že objednatel akceptuje zdůvodněné odmítavé stanovisko
zhotovitele a na dané reklamaci dále netrvá.
11. Sankce
11.1

Pro případ prodlení zhotovitele s předáním díla ve sjednaném termínu je objednatel oprávněn po
zhotoviteli nárokovat smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč (bez daně z přidané hodnoty), a to za každý
započatý den prodlení.

11.2

Pro případ prodlení objednatele s platbami dle této smlouvy, je zhotovitel oprávněn po objednateli
nárokovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

12. Ostatní ujednání
12.1
12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

12.7
12.8

Realizace díla bude probíhat v pracovní dny v časech od 6 do 18 hod.. V sobotu pak po vzájemném
odsouhlasení a provedení zápisu do stavebního deníku, max. od 8 do 18 hod.
Dílo bude realizováno v souladu s platnými zákony ČR a ČSN a dle obecně závazných a
doporučených předpisů a metodik. Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo
technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být
nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou.
Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi účastníky výstavby na
zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků,
stejně tak za škody způsobené svou činností zadavateli nebo třetí osobě na majetku, tzn. že v případě
jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských
sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak
finančně uhradit.
Poplatky za zábor veřejného prostranství a pozemků v majetku jiné osoby než zadavatele, případné
překopy komunikací, zařízení staveniště, náklady na energie, náklady na vytýčení stavby a veškerých
inženýrských sítí dle podkladů předaných zadavatelem, geodetické práce, veškerou dopravu,
skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, včetně likvidace veškerých odpadů, si
zajišťuje zhotovitel na své náklady, které jsou zahrnuty do jeho nabídky. Vlastní realizaci stavby
bude zhotovitel řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí stavby.
Za zajištění opatření pro zabezpečení silničního provozu v souvislosti s omezením s realizací akce a
za osazení případného dopravního značení, včetně jeho údržby a čištění zodpovídá v průběhu
stavebních prací zhotovitel.
Zhotovitel je povinen vyklidit prostory, kde se dílo provádělo, do předání díla na své náklady a
provést úklid včetně likvidace zařízení staveniště a pozemků, jejichž úpravy nejsou součástí plnění
díla, ale budou stavbou dotčeny a uvést je do předchozího stavu.
Objednatel si vyhrazuje právo upravit rozsah předmětu plnění dle výše finančních prostředků, které
má zadavatel k dispozici, případně realizaci zakázky rozdělit na etapy.
V souvislosti s realizací akce zhotovitel bere na vědomí, že v koordinaci s touto akcí bude probíhat
oprava inženýrských sítí. Zhotovitel se zavazuje poskytnout součinnost při koordinaci a plánování
harmonogramu všech souvisejících akcí.
13. Závěrečná ustanovení

13.1

Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky ke smlouvě, výslovně nazvaným dodatek ke
smlouvě a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Jiné zápisy, protokoly se za
změnu smlouvy nepovažují. Výjimku představuje situace dle odst. 4.4.

13.2

Pokud nastanou u smluvní strany skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, tato smluvní
strana je povinna tyto skutečnosti neprodleně oznámit druhé straně a vyvolat jednání oprávněných
zástupců smluvních stran.

13.3

Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel. Tato
smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
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OPRAVA KOMUNIKACÍ - TEXTILANSKÁ ULICE - CHRASTAVA
Stavba :
SO 100 - Komunikace
číslo a název SO:
Poř.
Kód
Název položky
č.pol.
položky
1
2
3

Měrná
jednotka
4

Počet
jednotek
5

CENA
jednotková
6

celkem
7

Všeobecné konstrukce a práce

1

2

03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ
zařízení staveniště, oplocení, výstražné značení
1=1
03730 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
vytyčení a ochrana stávajících inženýrských sítí
1=1

KPL

1,00

5 889,48

5 889,48 Kč

KPL

1,00

6 150,06

6 150,06 Kč

Všeobecné konstrukce a práce

3

4

Zemní práce
11336 ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ
(PANELŮ)
odstranění panelů z podkladní vrstvy vozovky včetně odvozu na
skládku 5 km a skládkovné
3062*0,15=459.3

113724 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM

12 039,54 Kč

M3

459,30

1 280,31

588 046,38 Kč

M3

306,20

861,27

263 720,87 Kč

M3

31,90

273,15

8 713,49 Kč

frézování vozovek v předpokládané tl. 100 mm, včetně skládkovného
3062*0,1=306.2

5

12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY
Sejmutí ornice v místě stávajícího chodníku a její uskladnění pro
pozdější použití
skutečné množství bude upřesněno během stavby
319*0,1=31,9

6

123932 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. III, ODVOZ DO
2KM
výkopek pro konstrukci zpevněných ploch, včetně skládkovného
chodník nový : 65*0,15=9,75
parkovací stání : (73+56)*(0,2)=25,8
stání pro kontejnery : 34*0,2=6,8
odkop pro konstrukční vrstvy vozovky mimo panely (odhadem) :
50=50
celkem : 9,75+25,8+6,8+50=92,35

M3

92,35

571,87

52 812,19 Kč

7

18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ
rozprostření sejmuté ornice v tl. 100 mm
319*0,1=31,9
18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM
založení trávníku na plochách s rozprostřenou ornicí
319=319
173103 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT DO 100% PS
dosypávky podél betonových obrub ze zeminy vhodné k násypu
(1060+312+69+177)*0,1=161,8

M3

31,90

288,39

9 199,64 Kč

M2

319,00

9,42

3 004,98 Kč

M3

161,80

236,82

38 317,48 Kč

18120 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II
úprava pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění
určuje projekt - viz. výkr. C.102. Včetně hutnících zkoušek v počtu 6.
vozovka (konstr. 1): 3062
parkoviste + kontejnery (konstr. 2): 73+34=107
parkoviste (konstr. 3): 56
chodnik nový (konstr. 4): 65
chodnik původní (konstr. 5): 216
vjezd původní (konstr. 6): 91
celkem :3062+107+56+6+216+91=3597

M2

3 597,00

7,77

27 948,69 Kč

8

9

10

Zemní práce

991 763,72 Kč

11

Základy
28997 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN
netkaná separační a výztužná geotextilie 200g/m2
položka bude použita pouze v případě nedostatečného zhutnění
pláně se souhlasem investora, množství bude upřesněno při
provádění
3062=3062
Základy

12

56330a

13

56330b

14

56330c

15

574A03

16

574E06

Komunikace
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI
konstrukční vrstvy zpevněných ploch, frakce 0-63
vozovka : 3062*0,15=459,3
parkoviště dlážděné : 73*0,2=14,6
chodník nový: 65*0,15=9,75
přejízdný chodník : (158+2)*(0,15+0,17)=51,2
vozovka - doplnění konsturkce (odhad) : 50=50
celkem : 459,3+14,6+9,75+51,2+50=584,85
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI
parkovací a manipulační plocha, frakce 32-63
56*0,15=8,4
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI
parkovací a manipulační plocha, frakce 0-32
56*0,15=8,4
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11
obrusný kryt asfaltové vozovky na pozemku 855/13
3062*0,04=122,48
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S
podkladní a vyrovnánací asfaltová vrstva asfaltové vozovky na
pozemku 855/13. Předpokládaná průměrná tl. 70 mm, skutečná tl. a
množství bude upřesněno při realizaci
3062*0.07=214,34

M

3 062,00

1,00

3 062,00 Kč

3 062,00 Kč

M3

584,85

1046,61

612 109,86 Kč

M3

8,4

861,62

7 237,61 Kč

M3

8,4

828,05

6 955,62 Kč

M3

122,48

3796,02

464 936,53 Kč

M3

214,34

3338,91

715 661,97 Kč

572133 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,5KG/M2
infiltrační postřik 0,6-1,3 kg/m2 mezi stávající podkladní vrstvu
vozovky a vrstvu ACP 16+
3062=3062
572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2
spojovací postřik 0,2-0,3 km/m2 mezi vrstvu ACO 11 a vrstvu ACP
16+
3062=3062
582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z
KAM
dlažba obdélník 100/200/60 do lože z drceného kameniva tl. 40 mm,
chodník z beton. dlažby
chodnik novy : 65
chodník původní : 216
celkem : 65+216=281
582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z
KAM
dlažba obdélník 100/200/80 do lože z drceného kameniva tl. 50 mm,
parkoviště: 73=73
stání pro kontejnery : 34=34
celkem : 73+34=107

M2

3062

15,27

46 756,74 Kč

M2

3062

7,48

22 903,76 Kč

M2

281

449,76

126 382,56 Kč

M2

107

522,79

55 938,53 Kč

21

582615 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z
KAM
dlažba obdélník 100/200/80 do lože z drceného kameniva tl. 50 mm,
barva červená
vjezdy : 91=91

M2

91

605,25

55 077,75 Kč

22

58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO
LOŽE Z KAM
dlažba černá s vnímatelným nášlapem - varovné a signální pásy u
chodníku, do lože z drceného kameniva tl. 40 mm fr 4/8
11=11

M2

11

817,27

8 989,97 Kč

17

18

19

20

23

58261B KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO
LOŽE Z KAM
dlažba černá s vnímatelným nášlapem podél přejezdu přes chodník
do lože z drceného kameniva tl. 50 mm fr 4/8
25,3=25,3
Komunikace

M2

25,3

817,27

20 676,93 Kč

2 143 627,83 Kč

Potrubí
24

89712

KUS

16

11826,62

VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ
kompletní výměna šachet stávající kanalizace, včetně odstranění,
odvozu a likvidace stáv. vpustí a jejich nahrazení novými
monolitickými vpustěmi
16=16
Potrubí

25

26

Ostatní konstrukce a práce
914111 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ DOD A MONTÁŽ
1x značka IP 11a
91722a CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ
obrubník 150/250/1000 s nášlapem 10 cm, do bet. lože s opěrkou v
tl. min. 10 cm, v místech přejezdu přes chodníky
25,92+3,16+1,51+17,73+38,00+37,54+29,56+4,50+13,00+4,50+39,7
5+10,17+22,80+21,16+21,68+32,09+17,74+17,09+17,53+37,85+33,
92+20,87+17,82+22,06+21,16+21,11+20,36+99,87+20,57+7,81+3,2
9+8,40+38,23+11,55+7,00+22,66+12,58+1,11+19,89+19,05+1,22+9,
44+1,24+21,89+0,5+8,86+1,21+1,06+7,42+20,77+40,65+4,30+17,61
+17,85+17,53+1,10+1,10+30,26+7,19+1,50+4,95=1060,24

189 225,92 Kč

189 225,92 Kč

KUS

1

3354,58

3 354,58 Kč

M

1060,24

407,29

431 825,15 Kč

27

28

29

30

31

91722b CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ
obrubník přechodový obrubník 150/150-250/1000 s nášlapem 10
cm, do bet. lože s opěrkou v tl. min. 10 cm, v místech přejezdu přes
chodníky
8,01+3,00+3,00+4,00+4,95+5,87+5,51+5,76+6,20+6,95+6,05+6,44+1
7,24+5,61+6,02+9,63+15,92+5,27+6,67+4,30+3,74+4,51+15,00+4,8
7+3,74+3,50+3,97+6,94+3,81+5,82+4,23+6,18+3,54+4,18+22,74+6,7
0+10,50+5,00+5,00+1,00+4,71+12,78+5,18+6,00+4,38+5,22+1,00+6,
13+0,72+4,07+1,00=312,56
91722c CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ
obrubník 150/150/1000 s nášlapem 10 cm, do bet. lože s opěrkou v
tl. min. 10 cm, v místech přejezdu přes chodníky
Levých : 32
Pravých :37
69=69
91722c CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ
obrubník obloukový 150/250/1000 o poloměru R1 s nášlapem 10
cm, do bet. lože s opěrkou v tl. min. 10 cm,
91721 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ
obrubník 50/150/500 s nášlapem 6 cm, do bet. lože s opěrkou v tl.
min. 10 cm
8,66+2,50+6,89+5,30+1,50+30,45+42,43+19,74+19,95+19,61+19,53
=176,56
91798 ZPOMALOVACÍ PRAHY Z KOVU
demontáž a zpětné osazení zpomalovacího prahu
Ostatní konstrukce a práce
Celkem bez DPH
Celkem s DPH 21%

M

312,56

607,44

189 861,45 Kč

M

69

439

30 291,00 Kč

KUS

6

598,37

3 590,22 Kč

M

176,56

300,3

53 020,97 Kč

KUS

1

11181,93

11 181,93 Kč
723 125,30 Kč
4 062 844,31 Kč
4 916 041,62 Kč

