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MěstoDubňany

se sídlem:
Náměstíl5.dubnal l49, Dubňany,PSČ696 03
zastoupené:
FrantiškemTřískou,starostou
ICO:
284882
DIČ:
c200284882
bankovní spojení:
KB Hodonín
čísloúčtu: 1523-6?110|00
ve věcech smluvních oprávněn k jednrání:
FrantišekTříska, starosta
1gghniclcýdozor objednatele(TDo):
Ing. Karelvaštík
(dálejen jako,,objednatel..)
a
Zhotovite1:
elitbaus.r.o. IČo: 2557Í273
C 34408 vedená u Krajského soudu v Brně
Sídlo:
Dřevařská855l|2'602 00 Brno

Doručovací
adresa:
Zasto,lpená:

bankovníspojení:

Žertnská435.6797l Lvsice

Ing. Jiřím Křenovským, jednatelem

Českáspořitelna,a.s. čísloúětu:40 867O2/o8o0

Stavbwedoucí:
JaroslavMusil
(dále jen jako,,zhotovitel..)

)

Předmět smlouvy

2.r.

Zhotovitel se touto smlouvou zavazvje provéstna svůjnáklad a nebezpečípro objednateledílo
,,Běžná údržbapravostrannéhopřítoku Rumzovskéhojárku.. na p.č.2225l| a p'é' 23811v k.ú,
Dubňany vrozsahu, jež je specifikovrán zadávaci dokumentací veřejné zakéaky,projektovou
dokumentací Ing. Karla Vaštíka, Lideřovská |4, 696 61 Vnorovy ě.z.2112016 z 0412016 a
vítěmou nabídkou zhotovitele (dále jen ,,dílo..). Týo dokumený jsou oběma smluvním
stranám známy a smluvní strany na ně v plném rozsahu odkazují. Rozsah díla je rovněž
specifikován oceněným soupisem prací, dodávek a služeb ze dne 28.6.2017 (dále jen
,,nabídkoqým položkoým rozpočtem..),kteý tvoří jako příloha ě. l nedílnou součásttéto
smlouvy.

2.2.

Zhotovitel prohlašuje,že si důkladněprostudoval podklady sloužícíke specifikaci díla dle této
smlouvy, seznámil se řádně s místem provádění díla a požadavky objednatele uvedenými
v zadávací dokumentaci a prohlašuje,že$o podklady, sloužícíke specifikaci.díla,jsou úplné
a na jejich zák|adě lze řádně provéstsmluvenédílo.

2 . 3 . Zhotovitel prohlašuje, Že v pruběhu prověření Úše

uvedených podkladů, prověření
stavebnětechnic\ých podmínek, kterése vyskýují v místě provádění díla, zjistil vše potřebné
pro sestavenínabídkovéhopoložkovéhorozpočtu' a tento obsahuje všechna plnění,jež bylo
možno předvídat při uzavíránítétosmlouvy.

2.4. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno dle platnych právních předpisů a technic[ých

norem' v rozsahu a dle podmínek stanovených objednatelem v zadávaci dokumentaci při
zadáváni veřejné zakáaky na provedení díla a podle požadavků a podkladů objednatele

předaných zhotoviteli před podpisem této smlouvy a dá|e v souladu s vítěznou nabídkou
zhotovitele.

2 . 5 . objednatel se touto smlouvou zavazuje řádně dodanédílo převzit a zap|atit zařádné dodané
dílo sjednanou cenu.

2.6.

3.

Vpřípadě, že objednatelbude požadovatprovedeníprací nad támec,ježje vymezen ve ýše
uvedené specifikaci díla' nebo které bude nutno realizovat na podkladě oprávněných
rozhodnutí příslušnýchorgánů (dále jen ,,vícepráce..),zavazuje se zhotovitel tyto vícepráce
provést dle podmínek sjednaných v této smlouvě. Dohoda o provedení víceprací bude
uzavřena písemněformou dodatku k tétosmlouvě. odstranění vad a nedodělkůse nepovažuje
zavícepráce.
Termíny p|nění

3.1.

Zhotovitel se zavaztlje provéstdílo v těchto terrnínech:
o předaní staveniště
1.10.2017
o zahájeruprací
v denpředríní
staveniště
o termíndokončenía předání díla
30.12.20|7

3.2.

Zménatermínuprovedenídíla bude provedena v případě, že objednatel přerušístavebnípráce
z důvodůnajeho straně.

4.

Věci nutnék provedení díIa

4.|.

5.

objednatel se zavazuje předat zhotoviteli k provedenídíla t5rtověci
o staveniště

Cena za dílo

5.1.

Smluvnístrany se dohodly na následujícímzpůsobuurěeníceny díla:
.

cena je stanovena na zák|adě soutěžnínabídky zhotovitele rozpracovanédo nabídkového
položkovéhorozpočtu(oceněnéhovýkazu qýměr) zhotovitele :

1 780 937'-Kč
373 997,-Kč
2 |'54934'-Kč,
5.2.

bez DPH
DPH2| oÁ
vč.DPH

Nabídková cena je zpracována ve smyslu ýběrového řízení' Cena obsahuje kompletní
provedení díla dle tétosmlouvy. Sjednaná cena obsahuje veškerénáklady a zisk zhotovitele
nezb5rtnék řádnému a včasnémuprovedenídíla. Cena obsahuje mimo vlastní provedeníprací
a dodávek zejménai náklady na:
- vybudov ání, udržovánía odstraněnízařízenístaveniště,
- zajištěníbezpečnostia hygieny práce, včetněvybudování mobi|níhooplocení stavby
z důvoduochrany zdravíaživotatřetích osob,
- zajištění potřebných povolení pro umístění dopravního značenía užíváni místních
komunikací.
qpracování dokumentace skutečného
provedenídíla,
opatřeník ochraně životníhoprostředí;- zejménatrvalých porostu,
pojištěnídílaa pojištěníosob,
likvidaci odpadu.

5.3,

6.

Zhotovitel prohlašuje, že se řádně seznámil s požadavky objednatele na provedení díla,
zejména s projektovou dokumentací (dále jen ,'PD..) a
veškeými podklady'
stavebnětechnickými podmínkami, kterése vyslcy'tujív místě provádění díla a odpovídá za to,
že ve svém nabídkovémpoložkovémrozpoětu ocenil řádně všechna plnění, která jsou nutná
k řádnému provedení di|a a která bylo možno předvídat při uzavirání této smlouvy, a to i
v případě, že je objednatel v PD neuvedl. Nabídková cena je nejýše přípustná a
nepřekroěitelná pro danou dobu provádění díla a zahmuje veškerépráce potřebnépro řádné
provedení dila' Zhotoitel na sebe přebírá riziko spojené se změnou okolností ve smyslu $
I7 65 zákona č,89lz0|2 Sb., občanského
zákoníku.
Platební podmínky

6.I.

objednatel neposkýuje zá|o|ty.

6.2.

Fakturace bude provedena jedenkrát za měsíc na zák|adě soupisu provedených prací a
dodávek, odsouhlasenéhoTDo. Splatnost daňovéhodokladu bude 30 dní od přijetí faktury
objednatelem.

6.3.

objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli sjednanou koneěnou cenu díla ů po řádném
ukončenía převzeti celého díla, po odstranění vad a nedodělků a po vyklizení staveniště.
Koneěná faktura bude vystavena do 15 dnů od předání apÍevzeti díla a bude mít splatnost
3Odnů.

6,4.

Faktura musí obsahovat veškerépodstatnénáležitosti, stanovenéprávními předpisy a dále
musí obsahovat údaje,které objednatel sdělí zhotoviteli písemně před okamžikem vystavení
první faktury. NebudeJi daňoqý doklad obsahovat všechny náležitosti,je objednatel oprávněn
vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přerušídoba splatnosti a nová lhůta
zapoéneběžetdoručenímopravenéhodaňovéhodokladu objednateli.

7.

Způsob provádění díla

7.I'

Způsob provádění díla se řídí ustanoveními občanskéhozákoníku, ve zrĚni pozdějších
předpisů, pokud není uvedeno ve smlouvě jinak, a dále bude dílo provedeno v souladu s
jakostí požadovanouzákonem ě. 18312006Sb., stavebniho zákona, vě znění změn a platných
doplňků,včetnědoloženíosvěděeníojakosti použitych výrobků'

7.2'

Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích' které provádí, stavební deník. Do
deníku se zapisují všechny skuteěnosti rozhodné pro plnění smlouvy (zejména se jedná o
údajeo časovémpostupu prací' jejich jakosti a množství,zdůvodněníodchylek od schválené
PD' povětrnostní podmínky na staveništi).objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k
zápisům zhotovitele připojovat svéstanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů,jinak se má za
to, že s obsahem zápisu souhlasí. Během pracovní doby musí bý stavební deník trvale
přístupnýpro objednatelea TDo.

7.3.

Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce zásadně v ten den, kdy byly
práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti,kteréjsou předmětem zápisu. Výjimečně může
bý zápis proveden následujícíden.

7 '4.

Mimo stavbyvedoucího může provádět zévnamy v deníku TDo, pracovník pověřený
autors\ým dozorem, orgány státní kontroly' popř. jiné státní orgány a k tomu zmocněni
zástupci objednatelea zhotovitele.

7.5.

Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí se záznamem objednatele, TDo nebo pracovníka
pověřeného autors$ým dozorem, je povinen připojit k záznamu do 3 pracovních dnů své
vyjádření, jinak se má za to' že s obsahem zápisu souhlasí.o svémnesouhlasnémstanoúsku
uvědomípísemněobjednatele.

7.6.

Stavbyvedoucíje povinen předložit TDo denní záznamy vždy při ýkonu technickéhodozoru
a odevzdat mu první prupis stavebníhodeníku'

7.7.

objednatel vykonává na stavbě občasnýtechnický dozor a v jeho průběhusleduje zejména,
zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou a PD, podle techniclcých norem' jiných
právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěnév průběhu
prací musí neprodleně upozornit zápisem do stavebníhodeníku.

7.8.

Technický dozor objednatele vykonává osoba uvedená v tétosmlouvě. o ýsledcích kontrol
provádí zápis do stavebníhodeníku.Na případnévady a nedodělky Zjištěnév pruběhu pracíje
povinen zhotovitele neprodleně písemně upozornit zápisem do stavebníhodeníku a souěasně
s upozorněním stanovit zhotoviteli lhůtu pro jejich odstranění. Zhotovitel je povinen činit
neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknuých vad, nedodělků a t5rto ve
stanovenélhůtěodstranit.

7.9.

TDo není oprávněn zasahovat do ěinnosti zhotovitele' Je však oprávněn dát pracovníkům
zhotovitele pÍíkazpřerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelnýna
staveništi a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdravi pracujících na
stavbě nebo hrozí-li objednateli bezprostředně škoda.

7.10.

Zástupce zhotovitele je povinen zabezpečitúčastsqých pracovníků na prověřování svych
dodávek a praci, které provádí TDo a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných
závad.

7,II.

Kontrolní dny budou probíhatvŽdy na staveništia vsídle objednatele,ato zpravidlajednou
tydně, nedohodnouJi se TDo a stavbyvedoucíjinak.

8.

Staveniště

8.1.

objednatel předá zhotoviteli staveništěpro provedenídíla prostépráv třetích osob. o předání a
pÍevzetistaveništěbude sepsán písemný záznam formou zápisu do stavebníhodeníku,v němž
zhotovitelprohlásí, že staveništěje způsobilékřádnému provedenídíla. Takoý záznambude
podepsán oprávněnými osobami smluvních stran.

8,2.

Zhotovitel zajistivy'ýěení stávajícíchinženýrs(ých sítív prostoru staveniště.

8.3.

Zhotovitel je povinen zajistit místo pro uskladnění stavebníhomateriálu, suti a dalšíchvěcí
potřebných kprovedení díla a uhradit všechny náklady v souvislosti s užívánímveřejných
ploch.

8.4.

(dálejen ,,ZS..)sizajišťujecelézhotovitel.
ZaÍízenístaveniště

8.5.

Zhotovitel se zavazuje, udržovat na pÍevzatémstaveništi na svůj náklad pořádek a ěistotu,
odstraňovatvmiklé odpady, a to v souladu s příslušnýmipředpisy.

8.6.

Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyěistit staveniště do 7 kalendařních dnů od předání a
pÍevzetídíla. Při nedodrženítohoto termínu se zhotovite|zavazuje uhradit objednateli veškeré
náklady a škody,kterému tím vznikly.

8,7.

V případě odstoupeníod této smlouvy kteroukoli ze smluvních stran se zhotovite| zavazýe
vyklidit a vyčistit staveništědo 5 kalendrířníchdnů od doručeníodstoupení druhé smluvrrí
straně. Při nedodrženítohoto termínu se zhotovite| zavanlje uhradit objednateli veškeré
nákladv a škody.kterému tím vzniklv'

předchozí dohodě.
10. odevzdání a převzetí díla
10.1.

Zhotovitel wzve objednatele k převzetí díla nejméně5 dnůpředem.

I0.2.

Dílo se povaŽuje za řádně dokončenév okamžiku, kdy nevykazuje takovévady a nedodělky,
kterébráď vjeho řádném uživáni. Totoje sepsáno v předávacím protokole o převzetí díla.

10.3.

Zjištěnépřípadné drobné vady a nedodělky budou zamamenány v zátpise o převzetí díla
s datemjejich odstranění.

I0.4.

Převzetím di|apÍecházína objednatele vlastnické právo k dílu a souěasně i nebezpečíškody a
nahodilé zkéuy ďíIa.

11. Uplatnění práva z vadného plnění
11.1.

objednatel je povinen neprodleně písemně oznámit Zhotoviteli zjištěnouvadu díla.

II.2'

Zhotovitel se zavanlje, že ptáce na oznámených vadách zahájí nejpozději do 5 dnů od
obdrženípísemného oznámeni a takové vady odstraní nejpozději do 30 dnů od obdržení
písemnéhooznámení,nedohodnou-li se smluvní strany písemnějinak.

11.3.

V případě, že uplatnění práva z vadnéhoplnění nebude oprávněné,provede áotovitel opravu
závady, ale na náklady objednatele, za předpokladu žemezi smluvními stranami bude písemně
dohodnuta cena za odstraněnítakoých vad a lhůtapro odstraněnítakoých vad.

II.4.

Právo z vadnéhoplnění ěiníze zákona 5 let od převzeti díla.

12. Zárukt za jakost
I2.I.

Zhotovite|poskytuje záruku na jakost díla v délce60 měsícůode dne předání díla objednateli.

12.2.

Záruka se vztahuje na vady' které objednatel zjistil a onámi| áotoviteli
měsícůode dne předání apÍevzetídí|a.

nejpozději do 60

13. Sankce
13.1.

Vpřípadě prodlení sprovedením díla se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní
pokutu ve ýši 0,I%oz ceny díla bez DPH zakaždý i započaý den prodlení.

13.z.

V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazlje se uhradit úrok
z prodlení ve qýši \'IYo z fakturovanéčástky zakaždý i zapoéaý den prodlení.

13.3.

Zhotovitel se zavazuje, Že v případě nedodrženítermínu vyklizení a vyěištěnístaveniště,
zap|atiobjednatelismluvnípokutu ve výši 3'000,- Kě zakaždý i zapoěaý den prodlení.

|3.4.

Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodrženítermínu kodstranění vady či nedodělku
zjištěných při předání stavby, která je předmětem dí|a,zap|atíobjednateli smluvní pokutu ve
výši 1.000'- Kě zakaŽdou jednotlivou vadu akaŽdý i jen zapoěaý den prodlení.

13.5. Zhotovitel se zavanlje, že vpřípadě nedodrŽenítermínu k odstranění vady uplatněné
objednatelem v záruěni době' zaplatí objednateli smluvní pokutu ve qýši 1.000'- Kě za každou
jednotlivou vadu a každý i jen zapoěa!ý den.
l3.6.

Zhotovitel se zavanlje, že v případě porušeníjakéhokoli jiného povinnosti plynoucího z této
smlouvy zap|atíobjednate|ismluvní pokutu ve ýši 1.000,.Kč zakaždéjednot|ivéporušení.

I3'7 '

V případě,že závazek provéstdílo zanikne před řádným ukončenímdíla, nezanikají nároky na
smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějšímporušenímpovinností. Zánik závazku neznamená
zánik nároku na smluvní pokutu.

13.8.

Ujednánímo smluvnípokutě nenídotčenoprávo na náhraduškody.

13.9.

Smluvní pokutu je objednatel oprávněn započístproti jakékoli pohledávce zhotovitele.

13.10. Smluvní pokuta je splatná na zák|adě písemnéuýnv objednatele,která bude obsahovat
oznaěení závazku, kteý zhotovitel porušil, nebo sjehož řádným splněním je zhotovitel
v prodlení, vyěíslení smluvní pokuý a oznaěeni číslaúčfu,na nějž má bý smluvní pokuta
uhrazena. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od okamžiku doručenítakovépísemnéuýnv
zhotoviteli.
14. odstoupení od smlouvy
14.1.

objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že zhotovitel porušíjakoukoliv
svou povinnosti vyplývajici ztéto smlouvy, a to přestože byl na možnost odstoupení od
smlouvy pro porušování sqých závazktl objednatelem písemně upozorněn. Toto upozornění
můžebý učiněno i formou zápisu do stavebníhodeníku a k takovému zápisu je oprávněn i
TDO.

I4.2'

objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, Že zhotovitel je v prodlení
s plněním svých povinností' zejménapovinnosti provéstdílo řádně a věas, a povinnosti uhradit
objednatelilyměřenou smluvnípokutu o vícenež30 dní.

I4,3.

Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit vpřípadě, že objednatel je vprodlení
s úhradouceny díla o více než30 dní, a to přestoŽebyl na možnostodstoupeníod smlouvy pro
porušovánísých závazků objednatelempísemněupozorněn formou doporučeného
dopisu.

|4.4.

obě smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit, stanoví-li tak platné právní
předpisy.

|4'5.

odstoupením od smlouvy nebudou dotěena ustanovení smlouvy týkající se povinnosti
zhotovitele vyklidit staveniště, povinnosti zap|atit smluvní pokutu, povinnosti nahradit
způsobenouškodu,povinnosti umožnitprovedeníkontroly dle tétosmlouvy.

15. Jiná ujednání
l5.1.

Zadavate| bere na vědomí, že di|o je financováno zveřejných prostředků.Zhotovitel se
zavazuje umožnit provedení konholy ze strany příslušnýchorgánů, a to formou kontroly

podle zákona č.25512012sb.' kontrolnířád, ve zněnípozdějších
předpisů,řádně uchovávat
originály vyhotovenísmlouvy včetnějejích dodatků,oiiginaiy rieótnic.trdokladůa veškerou
dalšídokumentacia dalšínezbytnédokladya informace
ýt."1ióise jeho ěinnostísouvisejících
s poskyovanýmplněnímdle tétosmlouvy.
15.2. Zhotovite|souhlasís uveřejněnímsmlouvyv souladus platnýmiprávnímipředpisy'
l5.3. Tato smlouvamůžebý měněnapísemnýmidodatky,'jejicttž
návrhy -oi,ou'vystavovat obě
smluvnístrany.
|5.4. Smlouvaje vyhotovenave2 qitiscíchs platnostíoriginálu,znichžkaždáze stran
obdrží1
podepsanávyhotovení.
15'5. Ve věcechneupravenýchsmlouvouse postupujepodleobčanského
zákoníku.
l5.6. Nedílnousouěástítétosmlouvyo díloje tatopiflóha:
l.
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MĚ$ToDuEŇANY
llárr. 15.dubna.|149

-.-#&es Dubňany
00284862,DIC: CZ}O2B4BB2

Za Objednatele
František Tffska

Ing. Jiří Křenovslcý

starosta města

Jednatel společnostielitbau s.r.o.

,i Po|oŽkový rozpočetstavby
S ta v b a: 6 1 1 7 1 3

járku
Dubňany,běžnáúdrŽbaPB přítokuRumzovského
tČo:
D|Č:

objednatet : MěstoDubňany
/

|Čo 25571273
D|Č:CZ25571273

Zhotovitel: elitbaus.r.o.
Dřevařská855112
60200Brno

15 o/o
15 Yo
21 o/o
21 o/o

Zák|ad pro DPH
DPH
Zák|ad pro DPH
DPH

284882

0,00
0,00
1 780937,00

Gena celkemza stavbu
Rekapitulacestavebníchobjektůa provozníchsouborů
Upravenýúsek

1 761 188

@
00
71273

MĚsToDuBŇANY
\/W.-15
-

dubna114e

696 C3 Dubňany
lC: 00284882,DIC:C200284882
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PoložkovÝ rozpočet
7/3Dubňany,běžnáúdržbaPB přítokuRu

).č. Číslooo|oŽkv
D í l :1
Zemnípráce
1

Název po|ožkv

průměru
í 1 1 2 0 1 1 0 1 R 0odstranění
0
křovina stromů
kmenedo 100mm i s
p|ochydo ,1000m2
kořenyz ce|kové
1 1 1 2 5 1 1 1 1 R Drcení
00
ořezanýchvětvíD do 100mm s odvozemdo 20 km

MJ

mnoŽstvi cena/ MJ

ce|kem(Kč)

m2

800,00

40,00

32 000,00

m3

8,00

3 000,00

24 000,00

m3

157,02

900,00

1 4 13 1 8 . 0 0

m3

261,70

180,00

47106,00

horninětř. 4

m3

117,77

800,00

9 42 1 2 , 0 0

tř'1aŽ4

m3

117,77

90,00

10 598,85

m2

800,00

50,00

40 000,00

(.5 az I
m3
přemístění
16250'1
102R00 Vodorovné
do 3000m výkopku/sypaniny
z horniny
|ř'1aŽ4
m3
1 0 ,|6270í
105R00 Vodorovnépřemístěnído 10000 m výkopku/sypaninyz
horninvtř, 1 až4
m3
I
16610í 101R00 Přehozeníneu|ehlého
výkopkuz horninytÍ.1 až4
m3
z
167101102R00 Nakládání
výkopku
z hornintř. 1 až4 přes100m3
m3
17120120'tR00 U|oŽenísypaniny na sk|ádky
m3
1 4 171201211U00Pop|atekza uloŽeníodpadu ze sypaniny na sk|ádce

157,02

120,00

18 842,40

261,70

130.00

3 40 2 1 , 0 0

117,77

250,00
80,00
60,00
15.20

29 441,25
41 872,00
7 065,90

150,00
400,00
500,00

39 255,00
9 42 1 2 , 0 0
157020,00

2

114203'103R00R ozebráníd|aŽebz |omovéhokamene nebo betonovÝch
tvárnicdo cementovéma|ý

4

'124203101
R00 Vykopávkydo .t000m3 pro koýa Vodoteěív horninětř. 3
12930310'1
R00 CištěnÍotevřenýchkorytvodotečíš dna do 5 m h| do 2,5 m v

o

16230'1
102R00 Vodorovnépřemístěnído ,1000m výkopku/sypaninyz horniny
16230í501R00 Vodorovnépřemístěníkřovin do 5 km D kmene do 100 mm

8

přemístění
1 6 2 4 0 1 1 5 2 R 0Vodorovné
0
do 2000m výkopku/sypaniny
z horniny

I

523,40
117,77
379.47

(sk|ádkovné)

t1

261,70

í6

Poo|atekza u|ožení
na sk|ádkusedimentu

zJc,cJ

to

<z

Pop|atekza recyk|acibetonovésuti

314,04

Celkem za
Dí| 4
17

1 ZemnÍpráce
Vodorovnékonstrukce

5 767,87

816732,27

4 6 3 2 1 2 1 1 1 R 0Rovnanina
0
z |omovéhokamene upravenéhos vyk|ínováním
spár ú|omkykamene

celkem za

Dí| 9

4 Vodorovnékonstrukce
ostatníkonstrukcea práce.bourání

18

13890841
1R00 Cištěnívozovek spIachovánímvodou

19

138909311R00

20 l12303000
21 132103000
22 134403000

celkem za

Cištěnívozovek metenÍmstrojněpodk|adunebo krytu
betonovéhonebo Živičného

prácepo výstavbě
Geodetické
Nák|adyna stavebníbuňky

Dopravní
značení
na staveniŠti

9 ostatní konstrukce a práce. bourání
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m3

418,72

2 089,00

m2

2 500,00

8,20

m2

12500.00
1,00
'1,00

Kč

Kč
Kč

1.00

1,70
1 80 0 0 , 0 0
5 000,00
5 000,00

874706,08

874706,08

20 500.00
21250.04
1 80 0 0 . 0 (
5 000.0(
5 000.0(

69 750.00
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Po|ožkov'ý
rozpoěet
611713
Dubňany,béŽná
02 Neupravenýúsek

Dí|:

Zemnípráce

1

124103101R00 t/ykopávky
do .|000 m3 pro korytavodotečí
v horninětŤ.1 a 2

2
3

17í201101R00 J|oŽení
sypaninydo násypŮnezhutněných
181951
101U00 Jpravap|áněv horninětř. 1 až4 bezzhutnění
18210't10'tR00svahování V zářezech v hornině tí' 1 až 4

4

ZpracovánoprogramemBUllDpower, @ RTS, a.s.

m3
m3
m2
m2

55,2a
55.2€
860.0c
'187.0c

102.0C
23,2C
4,4t

48,2(

5 635.5C
1281,80
3 818,40
I013,40
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