
- . . - . J.cena CenováPC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi Cena celkem [CZF ]
[CZK] soustava

D 8

19 K 871350410

Trubní vedení
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP korugovaného SN 10 ON 200 m

Fbznámka k souboru cen:
1. V cenách montáže potrubí nejsou započteny nák/aaý na dodáni trub, e/ektrospojek q těsnicích
kroužku pokud tyto nejsou součásti dodávky potrubí. Tyto náklady se oceňují vc specifikaci. 2. V
cenách potrubí z trubek potyety(enových a polypropylenových nejsou započteny nák(ady na dodáni
tvarovek použitých pro napojeni na jiný druh potrubí; tvarovky se oceňuji ve specifikaci. 3,
Ztratné lze dohodnout: Q) u trub kanalizačních z tvrdého PVC ve směrné výši 3 %, b) u trub
polyetylenových a polypropylenových ve směrné výši 1,5.

128,7
Součet
trubka kanalizační PP korugovaná ON 150x60UO mm SN 10 m
128,7"1,015
Součet

Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP korugovaného SN 10 ON 400 m
,

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách montáŽe potrubí nejsou započteny náklady na dodáni trub, e(ektrospoj"ek q těsnicích
kroužků pokud tyto nejsou součásti dodávky potrubí. Tyto nák/aQy se oceňují ve specifikaci. 2. V
cenách potrubí z trubek polyetylenových a polypropylenových nejsou započteny nákta© na dodání
tvarovek použitých pro napojeni na jiný druh potrubí; tvarovky se oceňuji ve specifikaci. 3.
Ztratné lze dohodnout: a) u trub kanalizaČních z tvrdého PVC ve směrné výši 3 %, b) u trub
polyetylenových a polypropylenových ve směrné výši 1,5.

122,18
2
Součet
trubka kanalizační PP korugovaná ON 40Ox6000 mm SN 10 m
124,18*1,015
Součet
Napojeni nových přípojek na potrubí stáv.Či nové DN400 kus
8
9
SouČet
odbočka kanalizačni plastová PVC KG ON 400X160/45' SN 12/16 ! kus
17"1,015
Součet
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP korugovaného!

kus
kolen ON 150
9
Součet
koleno kanalizační PVC KG 15Ox45' kus

128,700 230,78

503 833 ,29
29 70 1,39 es Urs 2018 01

PŠC

VY

VY

20 M 28617043
VY
VY

21 K 871390410

128,700
128,700
130,631 130,49
130,631
130,631

124,180 393,14

17 045,60 es Urs 2018 01

48 82 j,13 es Urs 2018 01

PŠC

VY
VY
VY

22 M 28617047

VY
VY

23 K 8772659a

VY
VY
VY

24 M 28612231

VY
VY

25 K 877310410

VY
VY

u 26 M ,28611361

122,180
2,000

124,180
126,043
126,043
126,043

17,000
8,000
9,000

17,000
17,255
17,255
17,255

9,000

9,000
9,000
9,135

741,75

2 190,00

3 114,54

237,50

273.00

93 492,40 es Urs 2018 01

37 23Ô,00

53 74j,39 es Urs 2018 01

2 137,50 es Urs 2017 02

2 493,86 es Urs 2018 01
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PČ Typ Kód

VY

27 K 877310440

Popis MJ
J.cena CenováMnozstvi [CZK] Cena celkem [CZK] soustava

9,135
3,000 237,50 712,50 es Urs 2018 01

PšC

VY
VY

28 M 28617480

VY

29 K 877390330

3,000
3,000
3,045 307,94
3,045

2,000 521,55

937,69 es Urs 2018 01

1 043,10 es Urs 2018 01

PŠC

VY

VY

VY

30 M 28617239
VY

VY

31 K 877390420

9* 1,015
MontáŽ tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP korugovaného kus
sa Ghtovych vložek ON 150
Pbznámka k souboru cen:
1. V cenách montáže tvarovek nejsou zapoČteny náklady na dodáni tvarovek. Tyto náklady se
oč?ňuji ve specifikaci. 2. V cenách montáže tvarovek jsou započteny náklady na dodání těsnicích
kroužků, pokud tyto nejsou součásti dodávky tvarovek,

3
Sc účet
vI :jŽka šachtová kanalizace PP korugované DN 160 kus
3*1,015
MíjntáŽ tvarovek na kanalizaČním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého
pInostěnného spojek nebo redukci ON 400 kus
Pcznámka k souboru cěn:
1. v cenách montáže Närověk nejsou započteny náklady na dodáni tvarovek. Tyto náklady se
qc2ňuji ve specifikaci. 2. V cenách montáže tvarovek jsou započteny náklaaý na dodáni těsnicích
kŕDužku. pokud tyto nejsou součásti dodávky tvarovek.
"s"ov.přes"
2
Součet
spojka přesuvná kanalizační PP ON 400 kus
2"1,015
Součet
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP korugovaného
odboček ON 400 kus
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách montáže tvcwověk nejsou započteny náklady na dodáni tvarovek. Tyto náklady se
oceňuji ve specifikaci. 2. V cenách montáže tvarovek jsou započteny náklady na dodáni těsnicích
kŕ?užku. pokud tyto nejsou součásti dodávky tvarovek.
9
oCbočka kanalizace PP korugované ON 4®/ 160, pro KG 45' kus
9"j1,015
SouČet
Mpntáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP korugovaného
šachtových vložek ON 400 kus
P&námka k souboru cen:
1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodáni tvarovek. Tyto náklady se
ocbňují ve specifikaci. 2. V cenách montáže tvarovek jsou započteny náklady na dodáni těsnicích
kŕDužku, pokud tyto nejsou součástí dodávky tvarovek.
6
Scúčet
vI3žka šachtová kanalizace PP korugované ON 400 kus
6"1,015

2,000
2,000
2,030 770,25
2,030
2,030

9,000 942,40

1 563,61 es Urs 2018 01

8 481,60 es Urs 2018 01

PŠC

VY

32 M 28617363
VY

VY

33 K 877390440

9,000
9,135 3 114,54
9,135
9,135

6,000 710,60

28 451,32 es Urs 2018 01

4 263,60 es Urs 2018 01

PŠC

VY

VY

34 M 28617484

VY

6,000
6,000
6,090 695.50
6,090

4 235,60 !cs Urs 2018 01
<>

\wSD
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PČ Typ Kód

VY

35 K 87749044a
VY
VY

36 K 87749055a
VV
VY

37 K 89152183a

VY
VY

38 K 892351111

Popis MJ

Součet
Vyříznuti a výměna potrubí DN400 ) kus
1
Součet
Úprava navrt.sedlem DN400 kus

8
Součet
Vybourání potrubí 150 plast m
49,5
Součet
Tlakové zkoušky vodou na potrubí ON 150 nebo 200 ' m

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečeni jednoho konce zkouŠeného úseku jakéhokoliv druhu
potrubí. 2. V cenách jsou zapoČteny náklady: a) u cen -1111 - na přisuň, montáž, demontáž a odsun
zkoušecího čerpadla, napuštěni tlakovou vodou a dodáni vody pro tlakovou zkoušku, b) u cen -21 1 1 -
na montáž a demontáž výrobků nebo dilcu pro zabezpečeni konce zkoušeného úseku potrubí, na
montáž q demontáž koncových tvarovek, na montáž zaslepovaci příruby, na zaslepeni odboČek pro
hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočujicí řady,

128,7

SouČet
Tlakové zkoušky vodou na potrubí ON 400 nebo 500 m

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečeni jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu
potrubí. 2. V cenách jsou započteny náklady: a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun
zkoušecího čerpadla, napuštěni tlakovou vodou a dodáni vody pro tlakovou zkoušku, b) u cen -2111 -
na montáž a demontáž výrobku nebo dílců pro zabezpečeni konce zkoušeného úseku potrubí, na
montáž a demontáž koncových tvarovek, na montáŽ zaslepovaci příruby, na zaslepeni odboček pro
hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočujici řady,

122,18
2
Součet
Šachty kanalizační zděné Příplatek k cenám šachet na stokách kruhových a vejčitých
za každých dalších 0,60 m výšky kus

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na podkladní konstrukci z betonu C 8/10. V případě pouŽití
jiné třídy betonu než C 8/ 10 se cena stanovi výměnou stávajícího materiálu za beton požadované
třídy. 2. V cenách jsou započteny i náklaáý na montáž a dodávku stupadel. 3. V cenách Šachet na
stokách kruhových a vejčitých nejsou započteny náklady na bedněni a na obetonování konstrukce
Yýplňovým betonem. Tyto náklady se oceňuji: a) stěn šachet cenami souboru cen 894 50- . .
Bedněni stěn Šachet části A 01 tohoto katalogu, b) konstrukce výplňovým betonem cenami souboru
cen 894 20- . . Ostatní konstrukce na trubním vedeni z prostého betonu z prostého betonu části A
01 tohoto katalogu, stavebnicovým způsobem tvorby cen.

J.cena Cenová
Mnozstvi Cena celkem [CZK][CZK] soustava

6,090
1,000 8 000,00 8 000,00
1,000
1,000 ,
8,000 4 192,50 33 540,00
8,000
8,000

49,500 155,00 7 672,50
49,500
49,500

128,700 41,80 5 379,66 es Urs 2018 01

PŠC

VY

VY

39 K 892421111

128,700
128,700
124,180 75,00 9 313,50 es Urs 2018 01

PŠC

VY

VY

VY

40 K 894138001

122,180
2,000

124,180

12,500 600,00 7 500,00 es Urs 2018 01

pse

VYŇ,) 2,5"3/0,6 12,500
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PČ Typ Kód

VY

41 K 894411131

Popis MJ Množství

12,500

3,000

J.cena CenováCena celkem [CZK]
[CZK] soustava

5 200,00| 15 600,00 es Urs 2018 01

PŠC

42

43

VY
VY

M

VY
VY

K
VY
VY
VY

K

59224043

89441122a

Součet
Z¶ízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obloŽením
dna betonem tř. C 25/30, na potrubí ON přes 300 do 400 kus

Poznámka k souboru cen:
l. Příplatek k ceně šachet z betonových di/ců za kažQých da(šich j započatých 0,60 m výšky vstupu
se oceňuje cenou 894 11-8001 této části katalogu. 2. V cenách jsou zapoČteny i náklady na: a)
podkladní desku z betonu prostého. b) zhotoveni monolitického dna 3. V cenách nejsou započteny
náklady na: a) litinové poklopy; osazeni litinových poklopů se oceňuje cenami souboru cen 899 10-
. 1 Osazeni poklopů litinových a ocelových včetně rámu části A 01 tohoto katalogu; dodáni poklopú
se oceňuje ve specifikaci, b) dodání betonových dílců (vyrovnávací prstenec, přechodová skruž,
přechodová deska, skruže, šachtové a skružová těsněni); tyto se oceňuji ve specifikaci.

3
Součet

dno betonové šachtové DN 400 kameninový žlab i nástupnice 1(X) x 88,5 x 23 cm kus

3"1,01
Součet

Dodatečné napojeni na šachtu kanalizační kus

2
1

Součet

Osazeni poklopů litinových a ocelových vČetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 kus

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách 899 10 -. 112 nejsou započteny náklady na dodáni poklopú včetně rámů; tyto náklady se
oceňuji ve specifikaci. 2. V cenách 899 10 -. 113 nejsou započteny náklady na: a) dodáni poklopú:
tyto náklady se oceňuji ve specifikaci, b) montáž rámů, která se oceňuje cenami souboru 452 11-
21.. části ADI tohoto katalogu. 3. Poklopy a vtokové mříže dělíme do těchto tříd zatíženi: a) ,415,
,450 pro plochy používané výlučně chodci a cyklisty. b) 8125 pro chodníky, pěší zóny a plochy
srovnatelné, plochy pro stáni a parkováni osobních automobi(ů i v patrech, C) C250 pro poklopy
umístěné v ploše odvodňovacích proužků pozemní komunikace, která měřeno od hrany obrubníku,
zasahuje nejvíce 0,5 m do vozovkya nejvíce 0,2 m do chodníku, d) 0400 pro vozovky pozemních
komunikaci, ulice pro pěŠí, zpevněné krajnice a parkovací plochy, které jsou přístupné pro všechny
druhy silničních vozidel, e) E600 pro plochy, které budou vystavené zvláště vysokému zatíženi kol.

3
Součet
Poklop litinová 800 kus
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř.
C 20/25 m3
Paznámka k souboru cen:
1. Obetonování zdiva stok ve Štole se oceňuje cenami souboru cen 359 31-02 výplň za rubem
cihelného zdiva stok části A 03 tohoto katalogu.
"Sa"
1 *3

3,000
3,000

3,030

3,030
3,030
3,000
2,000
1,000
3,000

3,000

15 007,04 45 471,34 es Urs 2018 01

6 000,00 18 000,00

44 899104112 978,50 2 935,50 es Urs 2018 01

PSČ

VY
VY

45 M 28661935a

46 K 899623161

3,000
3,000
3,000 2 535,00

3,000 2 821,50

7 605,0Cl

8 464,50 es Urs 2018 01

PSČ

VY
VY

C"4
3,000 =>
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PČ Typ Kód Popis MJ

vy Součet

Množ,tví J[:Z':]'

3,000

Cenová
Cena celkem [CZK]

soustava

D 997
47 K 997013501

PŠC

VY
VY

48 K 997013509 2 018,56 es Urs 2018 01 ;

PŠC

VY
VY

49 K 997013802

Přesun sutě
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na
vzdálenost do 1 km

Poznámka k souboru cen:
1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naloženi suti na dopravní prostředek qž po místo
složeni na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny j náklady na složeni
suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo mezisk(ádku
jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (j prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky
se oceňuje cenou 997 01-3511.

21,691
Součet
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na
vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

Poznámka k souboru cen:
1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naloženi suti na dopravní prostředek až po místo
složeni na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny j náklady na složenÍ
suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku
jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky
se oceňuje cenou 997 01-3511.

21,691*9
SouČet
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu
zatříděného do Katalogu odpadŮ pod kódem 170 101

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky
odpadu. 2. Uloženi odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje indivjduálně. 3. V cenách je
započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drceni stavebního
odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drceni stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice
objektů.

21,691
Součet

Přesun hmot
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo
sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní
vzdálenost do 15 m

t 21,691 236,70

15 720,77
5 134,26 es Urs 2018 01

21,691
21,691

t 195,219 10,34|

195,219
195,219

t 21,691 395,00 8 567,95 es Urs 2018 01

PŠC

VY
VY

21,691
21,691

D 998 116 668,40

50 K 998276101 t 357,448 326,39 116 668,40 es Urs 2017 02

D PSY
D 721

,& 51 K 721241103.TPS

Práce a dodávky PSY
Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
Lapač střešních splavenin - gajgr z litiny ON 150

29 380,40
22 016,40

kus 7,000 2 833,49 19 834,40
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PČ Typ Kód

VY
VY

52 K 721242805
VY
VY

53 K 998721101

Popis MJ

7
Součet
Demontáž lapačů střešních splavenin ON 150

7
Součet

Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se použivaji tehdy,
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Cb této hmotnosti se započítává i hmotnost
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použit orientačně procentní sazbu. Touto
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební di( včetně nákladů na materiál ve
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez pouŽiti mechanizace, ti. za
ztížených podmínek, lze použit pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně
přemist'uje.

Konstrukce klempířské
Napojeni na stávající klempířské konstrukce délky spoje do 0,5 m
7
Součet
plech hladký Pz jakost dx51"z275 ti 0,6mm tabule
7*0,006
Součet
Pomocný materiál

Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

Poznámka k souboru cen:
, 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se použivaji tehdý,
'\pokud je moŽné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost

materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost
přésunovaných materiálů, (ze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto
sazbou se vynásobí rozpočtové náklacý za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve
specifikacích. 3. příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez pouŽití mechanizace, tj. za
ztížených podmínek, lze pouŽit pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně
přemist'uje.

kus

J.cena CenováMnozstvi [CZK] Cena celkem [CZK] soustava
7,000
7,000
7,000 250,00 1 750,00 es Urs 2018 01
7,000
7,000

t 0,216 2 000,00 432,00 es Urs 2018 01

PŠC

D 764
54 K 764001901

VY

VY

55 M 13814185
VY
VY

56 M 1381381425a

57 K 998764101

kus 7,000
7,000
7,000

t 0,042
0,042
0,042

kus 7,000

500,00

5 O®,®

7 364,00
3 500,00 es Urs 2018 01

21o,(x) es Urs 2018 01

450,00 3 150,00

t 0,252 2 000,00 504,00 es Urs 2018 01

PŠC

Aš-
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: l
Rekonstrukce místních komunikací ve městě Brandýs n.L. - Stará Boleslav - U špejcharu

objekt:
16052018_4 - Rekonstrukce místních komunikací ve městě Brandýs n.L. - Stará
Boleslav - U Špejcharu_ VRN a Osť

KSČ): 822827 CC-CZ: 2
V

Místo: U špejcharu Datum: 19.08.2019
CZ-CPV: 45000000-7 CZ-CPA: 42

Zadavatel: lČ:
Město Brandýs n. L. - Stará Boleslav DIČ:

Uchazeč: lČ: 47052945
Společnost STAVOKOMPLET-STAVBY DLOUHÝ DIČ: CZ47052945

Projektant: lC:
SunCad, s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 237 900,00

Základ daně Sazba daně výše daně
DPH základni 237 900,00 21,00% 49 959,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 287 859,00

-m
čR
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
W

Rekonstrukce místn_ch komunikací ve městě Brandýs n. l. - Stará Boleslav - U špejcharu
objekt:

1 6052018_4 - Rekonstrukce místních komunikací ve městě Brandýs n.L. - Stará
Místo: U špejcharu

Zadavatel: MČŠStO Brandýs n.L. - Stará Boleslav
Uchazeč: Společnost STAVOKOMPLET-STAVBY DLOUHÝ

Datum: 19.08.2019

Projektant: SunCad, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

VRN - Vedlejsi roz3oČtové náklady
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce
VRN3 - Zařízení staveniště
VRN6 - Územní vliv4

VRN7 - Provozní vliYy

237 900,00

237 900,00
87 500,00

111 400,00
24 000,00
15 000,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce místních komunikaci ve městě Brandýs n. l. - Stará Boleslav - U Špejcharu

objekt:
16052018_4 - Rekonstrukce místních komunikací ve městě Brandýs n.L. - Stará

Místo: U Špejcharu

Zadavatel: Město Brandýs n.L. - Stará Boleslav
Uchazeč: Společnost STAVOKOMPLET-STAVBY DLOUHÝ

Datum: 19.08.2019

Projektant: SunCad, s. r. o.

PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Popis MJ Množství j['C:Ze:;

D VRN
D VRN1

1 K 012103000
2 K 012303000

3 K 013254000

4 K 013294000
VY
VY
VY

D VRN3
5 K 030001000

VY
VY

6 K 034303000

VY
VY

D VRN6
7 K 065002000

VY

VY

Vedlejší rozpočtové náklady
PrČizkumné, geodetické a projektové práce
Geodetické práce před výstavbou
Geodetické práce po výstavbě
Dokumentace skutečného provedeni stavby

·0statní dokumentace
"dokumentace DIO"
1
Součet

Zařízení staveniŠtě
Zařízení staveniště
1
Součet
Dopravní značeni na staveništi

1
Součet

Územní vlivy
Mimostaveništní doprava materiálů

1
Součet

kus
kus

kus
kus

1,000 26000,00
1,000 34000,00
1,000 7500,00
1,000 20000,00

1,000
1,000

1,000 83 900,00
1,000
1,000
1,000 27500,00
1,000
1,000

1,000 24000,00
1,000
1,000

Cena celkem [CZK] Cenová
l soustava

237 900,00

237 900,00
87 500,00

26 000,00 es Urs 2018 01
34 000,00 es Urs 2018 01

7 500,00 es Urs 2018 01
20 000,00 es Urs 2018 01

kus

kus

, kus

111 400,00
83 900,00 es Urs 2018 01

27 500,00 es Urs 2018 01

24 000,00
24 000,00 es Urs 2018 01

ýj
d VRN7 Provozní vlivy 15 000,00
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PČ Typ Kód Popis

8 K 070001000 Provozní vlivy

J.cena Cena celkem [CZK] Cenová
MJ Mnozstvi [CZK] soustava

kus 1,000 15 000,00 15 000,00 es Urs 2018 01

P"
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:
16052018_Tv

Rekonstrukce místních komunikaci ve městě Brandýs n.L. - Stará Boleslav - Na Tvrzi

KSO: 822827 CC-CZ: 2
Místo: Na Tvrzi Datum: 19.08.2019
CZ-CPV: 45000000-7 CZ-CPA: 42

Zadavatel:
Město Brandýs n.L. - Stará Boleslav

Uchazeč:
Společnost STAVOKOMPLET-STAVBY DLOUHÝ

Projektant:
SunCad, s.r.o.

Poznámka:

lČ:
DIČ:

lČ: 47052945
DIČ: CZ47052945

-lC:
DIČ:

Zpracováno dle metodiky Urs s maximálním zatříděním položek (popisu Činností) dle Třidníku stavebních konstrukcí a prací. Použita databáze
směrných cen Položky, které databáze neobsahuje, oceněný dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy jednotlivých zařízení jsou
uvedeny pouze pro určeni technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než navrŽená zařízení, která mají
podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použiti, ev. hlučnost (která bezpodmínečně splňuje platné hygienické
normy). Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena ručně a digitálně z výkresů.

Cena bez DPH 9 262 361,11

Sazba daně Základ daně výše daně
DPH základní 21,00% 9 262 361,11 1 945 095,83

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 11 207 456,94

~M
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba:

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

Kód

16052018Tv

Rekonstrukce místních komunikací ve městě Brandýs n.L. - Stará Boleslav - Na Tvrzi

Na Tvrzi

n .ěsto Brandýs n.L. - Stará Boleslav
SDolečnost STAVOKOMPLET-STAVBY DLOUHÝ

Datum: 19.08.2019

Projektant: SunCad, s.r.o.

objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

9 262 361,11 11 207 456,94

Typ

Náklady stavby celkem

1605201 Rekonstrukce místních komunikací ve městě
8 1 Brandýs n.L. - Stará Boleslav - Na
" Tvrzi Komunikace

1605201 Reko")strukce místních komunikací ve městě
8_2 Brandýs n.L. - Stará Boleslav - Na Tvrzi_Vodovod

1605201 Rekonstrukce místních komunikací ve městě
8 3 Brandýs n.L. - Stará Boleslav - NaTvrzi Kanalizäc¢? . . , ,
1605201 Rekonstrukce mistních komunlkac1 ve meste
8 4 Brandýs n.L. - Stará Boleslav - Na Tvrzi_VRN-Ostaťni

4 252 839,69 5 145 936,02 STA

380 749,99 460 707,49 STA

4 347 271,43 5 260 198,43 STA

281 500,00 340 615,00 STA

=
<Sj
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Rekonstrukce místních komunikaci ve městě Brandýs n. L. - Stará Boleslav - Na Tvrzi

objekt:
16052018_ 1 - Rekonstrukce místních komunikaci ve městě Brandýs n.L. - Stará
Boleslav - Na Tvrzi Komunikace

KSO: 822827 CC-CZ: 2
Místo: Na Tvrzi Datum: 19.08.2019
CZ-CPV: 45000000-7 CZ-CPA: 42

Zadavatel: lČ:
Město Brandýs n.L. - Stará Boleslav DIČ:

UchazeČ: lČ: 47052945
Společnost STAVOKOMPLET-STAVBY DLOUHÝ DIČ: CZ47052945

Projektant: lČ:
SunCad, s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 252 839,69

Základ daně Sazba daně výše daně
DPH základní 4 252 839,69 21,00% 893 096 33

snížená 0,00 15,00% O 00

Cena s DPH v CZK 5 145 936,C'2

*
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce místních komunikaci ve městě Brandýs n.L. - Stará Boleslav - Na Tvrzi

objekt:
16052018_1 - Rekonstrukce místních komunikací ve městě Brandýs n.L. - Stará

Místo: Na Tvrzi

Zadavatel: Město Brandýs n. L. - Stará Boleslav
Uchazeč: Společnost STAVOKOMPLET-STAVBY DLOUHÝ

Datum: 19.08.2019

Projektant: SunCad, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu cel Kern

HSV - Práce a dodávky HSV
1 - Zemní práce
2 - Zakládání
3 - Svislé a kompletní konstrukce
4 - Vodorovné konstrukce
5 - Komunikace pczemní
8 - Trubní vedení
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání
997 - Přesun sute
998 - Přesun hmot

PSY - Práce a dodávky PSY
711 - Izolace prot" vodě, vlhkosti a plynům

4 252 839,69

4 227 425,29
923 421,75

89 163,50

11 560,00
6 930,00

2 022 075,73

99 349,80
383 282,03
496 863,28
194 779,20

25 414,40
25 414,40

e-'
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

objekt:

Místo:

Rekonstrukce místních komunikací ve městě Brandýs n.L. - Stará Boleslav - Na Tvrzi

16052018_ 1 - Rekonstrukce místních komunikací ve městě Brandýs n.L. - Stará

Zadavatel:
Uchazeč:

Na Tvrzi

Město Brandýs n.L. - Stará Boleslav
Společnost STAVOKOMPLET-STAVBY DLOUHÝ

Datum: 19.08.2019

Projektant: SunCad, s.r.o.

J.cena CenováPC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi Cena celkem [CZK]
[CZK] soustava

Náklady soupisu celkem 4 252 839,69

D HSV
D 1

1 K 111111311

Práce a dodávky HSV
Zemní práce

Odstranění ruderálního porostu z plochy do 100 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na mechanické naloženi shrabu s odvozem do 20 km a jejich
následným složením. 2. V cenách nejsou započteny náklady na uloženi shrabu na skládku. 3. Ceny
jsou určeny pro odstraněni souvislého bylinného porostu: a) neupraveném terénu, b) upravených,
ale neudržovaných plochách popř. upravovaných nejvýše lx za vegetační období. Další odstranění
ve stejném vegetačním období se oceňuje příslušnými cenami části C02 souboru cen 111 15-1
Pokoseni trávniku nebo cenami části A02 souboru cen 184 80-26 Chemické odplevelení po založení
kultury. 4. V položkách jsou započteny pouze náklady na odstraněni nadzemní části porostu. 5. V
cenách o sklonu svahu přes l: 1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použiti
lezeckých technik. V případě pouŽiti lezeckých technik se tyto náklady oceňuji individuálně.

m2 34,000 13,00

4 227 425, 29
923 421, 75

44z,00 es Urs 2018 01

PSČ

VY
VY

2 K 111301111

34
Součet
Sejmutí drnu ti. do 100 mm, v jakékoliv ploše

34,000
34,000

m2 898,000 45,00
l

40 410,00 es Urs 2018 01

PŠC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na nařezáni, vyrýpnuti, vyzvednutí, přemístěni a složeni
sejmutého drnu na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravni prostředek. 2. V ceně nejsou
započteny náklady na zálivku před sejmutím drnu. Pro tyto práce (ze pouŽit ceny části CO2
souboru cen 185 80-43 Zaliti rostlin vodou. 3. Ceny jsou určeny jen pro sejmutí drnu pro drnování.
4. Sejmutím drnu se rozumí sejmutí plástvi nebo pásů drnu v takové jakosti, aby se jich mohlo
použit pro další drnování. 5. Ceny nejsou určeny k pokládce travního drnu (koberce). Tyto práce se
oceňuji cenami souboru cen 181 4.-11 Založeni trávniku 6. Ceny lze použit při zakládáni záhonů
pro výsadbu rostlin z důvodu sníženi profilu terénu.
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PČ Typ Kód

VY
VY

3 K 113106142

Popis MJ

898
Součet
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost
do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo Živice a s
jäkoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 z betonových nebo
kameninových dlaždic. desek nebo tvarovek

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro rozebráni dlažeb včetně odstraněni lože. 2. Ceny nelze použit pro
rozebráni dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňuji
cenami pro odstraněni podkladů nebo krytů z betonu prostého souboru cen 113 10-7. Pro volbu
těchto cen je rozhodujici tloušt'ka bourané dlažby včetně lože nebo podkladu. 3. V cenách nejsou
započteny náklady na popř. nutné očištěni: a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se
oceňuje cenami souboru cen 979 07-11 Očištěni vybouraných dlažebních kostek části COl, b)
betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňuje cenami souboru
cen 979 O . - . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části COl. 4.
Přemístěni vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje
cenami souborů cen 997 22- 1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.

163
Součet

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní
prostředek z kameniva hrubého drceného, o ti. vrstvy přes 200 do 300 mm

Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo
podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé
vrstvy se oceňuji každá samostatně. 2. Ceny a) -7111 až -7113, -7151 až -7153, -7211 až -7213 a -
7311 až -7313 lze pouŽit i pro odstraněni podkladů nebo krytú ze Štěrkopísku, Škváry, strusky nebo
z mechanicky zpevněných zemin. b) -7121 až 7125, -7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325
(ze pouŽít i pro odstraněni podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, C) -7130 až -
7134, -7170 až -7174, -7230 až -7234 a -7330 až -7334 (ze pouŽít i pro odstraněni dlažeb uložených
do betonového loŽe a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin
stabilizovaných cementem. 3. Ceny (ze použit i pro odstraněni podkladů nebo krytů opatřených
živičnými postřiky nebo nátěry 4 Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm)
jsou určeny vŽdy pro celou tloušt'ku jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách nejsou započteny náklady
na zarovnáni styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje
cenami souboru cen 919 73- Zarovnáni styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti
získané ze zarovnáni styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť' nevykazuje. 6. Přemístěni
vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1
Vodorovná doprava suti. 7. Ceny -714 . , -718 . , -724 . a -734 . ne(ze použít pro odstranění
podkladu nebo krytu frézováním.

J.cena Cenová
Mnozstvi [CZK] Cena celkem [CZK] soustava

898,000
898,000

m2 163,000 60,00 9 780,00 es Urs 2018 01

PSČ

VY
VY

163,000
163,000

4 K 113107163 m2 163,000 70,00 11 410,00 es Urs 2018 01

pse

VY 163 163,000
vy Součet 163,000
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J.cena CenováPC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi Cena celkem [CZK"
[CZK] " soustava

5 K 113107221
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním
hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek
z kameniva hrubého drceného, o ti. vrstvy do 100 mm

Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo
podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé
vrstvy se oceňuji každá samostatně. 2. Ceny a) -7111 až -7113, -7151 až -7153, -7211 až -7213 a -
7311 až -7313 lze pouŽít i pro odstraněni podkladů nebo krytú ze Štěrkopísku, Škváry, strusky nebo
z mechanicky zpevněných zemin, b) -7121 až 7125, -7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325
lze pouŽit i pro odstraněni podkladů nebo krytú ze zemin stabilizovaných vápnem, C) -7130 až -
7134, -7170 až -7174, -7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze pouŽit i pro odstraněni dlažeb uložených
do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin
stabilizovaných cementem. 3. Ceny (ze použit i pro odstraněni podkladů nebo krytů opatřených
živičnými postřiky nebo nátěry. 4. Ceny odlišené podle tlouŠt'ky (např. do 100 mm, do 200 mm)
jsou určeny vŽdy pro celou tlouŠťku jednotlivých konstrukci. 5. V cenách nejsou započteny náklady
na zQŕovnáni styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytú, které se oceňuje
cenami souboru cen 919 73- Zarovnáni styČné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti
získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť' nevykazuje. 6. Přemístěni
vybouraného materiálu větŠí vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1
Vodorovná doprava suti. 7. Ceny -714 . , -718 . , -724 . a -734 . nelze použit pro odstraněni
podkladu nebo krytu frézováním.

1449

Součet

Odstraněni podkladů nebo krytŮ strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním
hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek
z kameniva hrubého drceného, o ti. vrstvy přes 100 do 200 mm

m2 1 449,000 25,00 36 225 _00 es Urs 2018 01

pse

VY
VY

1 449,000
1 449,000

6 K 113107222 m2 1 449,000 38,00 55 062, 00 es Urs 2018 01

_>
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j.cena CenováPC Typ Kód Popis MJ Mnozstvi Cena celkem [CZK][CZK] soustava

PŠC

VY
VY

Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen z hlediska mnoŽství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo
podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotúvé
vrstvy se oceňuji každá samostatně. 2. Ceny a) -7111 až -7113, -7151 aŽ -7153, -7211 až -7213 a -
7311 až -7313 lze použit i pro odstraněni podkladů nebo krytů ze Štěrkopísku, Škváry, strusky nebo
z mechanicky zpevněných zemin, b) -7121 až 7125, -7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325
lze použit i pro odstraněni podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, C) -7130 až -
7134. -7170 až -7174, -7230 až -7234 a -7330 aŽ -7334 lze pouŽit j pro odstranění dlažeb uložených
do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin
stabilizovaných cementem. 3. Ceny lze použít i pro odstraněni podkladů nebo krytú opatřených
živičnými postřiky nebo nátěry. 4. Ceny odlišené podle tloušt'ky (např. do 100 mm, do 200 mm)
jsou určeny vždy pro celou tloušt'ku jednotlivých konstrukci. 5. V cenách nejsou započteny náklady
na zarovnáni styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytú, které se oceňuje
cenami souboru cen 919 73- Zarovnáni styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti
získané ze zarovnáni styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť' nevykazuje. 6. Přemístěni
vybouraného materiálu větŠí vzdálenost, neŽ je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22 1
Vodorovná doprava suti. 7. Ceny -714 . , -718 . . -724 , a -734 . nelze použit pro odstraněni
podkladu nebo krytu frézováním.

1449
SouČet
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním
hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek
živičných, o ti. vrstvy přes 50 do 100 mm

Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo
podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé
vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny a) -7111 až -7113, -7151 až -7153, -7211 až -7213 a -
7311 až -7313 lze použit i pro odstraněni podk(adů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo
z mechanicky zpevněných zemin, b) -7121 až 7125, -7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325
lze použit j pro odstraněni podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, C) -7130 až -
7134. -7170 až -7174, -7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použit j pro odstraněni dlažeb uložených
do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin
stabilizovaných cementem. 3. Ceny lze použit i pro odstraněni podk(adů nebo krytů opatřených
živičnými postřiky nebo nátěry. 4. Ceny odlišené podle tlouŠt'ky (např. do 100 mm, do 200 mm)
jsou určeny vždy pro celou tloušt'ku jednotlivých konstrukci. 5. v cenách nejsou započteny náklady
na zarovnáni styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje
cenami souboru cen 919 73- Zarovnáni styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. MnoŽství suti
získané ze zarovnání styčných ploch podkladu nebo krytú se zvlášť nevykazuje. 6. Přemístěni
vybouraného materiálu větŠí vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1
Vodorovná doprava suti. 7. Ceny -714 . , -718 . , -724 . a -734 . nelze použit pro odstraněni
podkladu nebo krytu frézováním.

1 449,000
1 449,000

7 K 113107242 m2 1 449,000 60,00 86 940,00 es Urs 2018 01

PŠC

VY 1449 1 449,000
vy Součet 1 449,000
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J.cena CenováPC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi Cena celkem [CZK
[CZK] soustava

8 K 113202111
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3
m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubnikŮ stojatých

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou urČeny: a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoliv druhu a velikosti
uložených v jakémkoliv loži popř. i s opěrami a vyspárovaných jakýmkoliv materiálem, b) pro
obruby z dkžebnich kostek uložených v jedné řadě. 2. V cenách nejsou započteny náklady no popř.
nutné očištění: a) vytrhaných obrubníků nebo krajníků, které se oceňuje cenami souboru cen 979 O
. - . . Očištěni vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C 01 tohoto ceníku, b)
vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňuji cenami souboru cen 979 07-11 Očištěni
vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto ceníku. 3. Vytrháni obrub ze dvou řad kostek se
oceňuje jako dvojnásobné množství vytrháni obrub z jedné řady kostek. 4. Přemístěni vybouraných
obrub, krajníků nebo dlažebních kostek vČetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se
oceňuje cenQmi souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.

34

Součet
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných
profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině
tř. 3 do 100 m3

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro vykopávky: a) příkopů pro silnice a to j tehdy, jsou-li vykopávky příkopu
prováděny samostatně, b) v zemnicích na suchu, jestliže tyto zemniky přímo souvisejí s
odkopávkami nebo prokopávkami pro spodní stavbu silnic. Vykopávky v ostatních zemnicích se
oceňuji podle kapitoly. 3'2 Zemníky všeobecných podmínek tohoto kotalogu. c) při zahlubováni
silnic pro mimoúrovňové kříženi a pro vykopávky pod mosty provedenými v předepsaném
předstihu. Část vykopávky mezi svislými rovinami proloženými vnějšími hranami mostu se oceňuji: -
při objemu do 1 000 m3 cenami pro množství do 100 m3 - při objemu přes 1 000 m3 cenami pro
množství přes 100 do 1 000 m3. d) pro sejmutí podorniči s přihlédnutím k ustanovení ČI. 3112
všeobecných podmínek katalogu. 2. Ceny nelze použit pro odkopávky a prokopávky v zapažených
prostorách; tyto zemni práce se oceňuji podle ČI. 3116 všeobecných podmínek tohoto katalogu. 3.
V cenách jsou započteny i náklady na vodorovné přemístěni výkopku v příčných profilech na
přilehlých svazích a příkopech. Vzdálenosti příčného přemístěni se nezahrnuji do střední
vzdálenosti vodorovného přemístěni výkopku. 4. Vodorovné přemístěni výkopku z výkopiště na
násypiště při jakékoliv šířce koruny se nepovažuje za vodorovné přemístěni výkopku v příčném
profilu, je-li při odkopávce nebo prokopávce mezi výkopištěm a násypištěm v příčném profilu
dopravní nebo jiný pruh, na němž projekt vylučuje rušeni provozu prováděním zemních prací.
Takové přemístěni yýkopku se oceňuje podle ČI. 3162 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 5.
Přemístěni Yýkopku v příčných profilech na vzdálenost přes 15 m se oceňuje cenami souboru cen
162 .0-1 . Vodorovné přemístěni výkopku části A 01 Společné zemni práce tohoto katalogu

"v zast obl"
153*0,5
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných
profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině
tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

m 34,000 58,30 1 982,20 es Urs 2018 01

PSČ

VY

VY
34,000
34,000

9 K 122202201 m3 76,500 125,00 9 56z,50 es Urs 2018 01

PSČ

VY
W 76,500

10 K 122202209 m3 38,250 16,00 61z,00 es Urs 2018 01

'ŠŠ
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j.cena Cenová
PC Typ Kód Popis MJ Mnozstvi Cena celkem [CZK][CZK] soustava

PSČ

VY
VY

P.3známka k souboru cen:
1 Ceny jsou určeny pro vykopávky: a) příkopů pro silnice a to i tehdy, jsou-li vykopávky příkopů
p "ováděny samostatně, b) v zemnicích na suchu, jestliže tyto zemniky přímo souvisejí s
odkopávkami nebo prokopávkami pro spodní stavbu silnic. Vykopávky v ostatních zemnících se
oreňuji podle kapitoly. 3"2 Zemníky všeobecných podmínek tohoto katalogu. c) při zahlubováni
Si lnic pro mimoúrovňové křížení a pro vykopávky pod mosty provedenými v předepsaném
p"edstihu. Část vykopávky mezi svislými rovinami proloženými vnějšimi hranami mostu se oceňuji: -
p"i objemu do 1 000 m3 cenami pro množství do 100 m3 při objemu přes 1 000 m3 cenami pro
n-nožstvi přes 100 do 1 000 m3 d) pro sejmuti podorniči s přihlédnutím k ustanoveni ČI 3112
všeobecných podmínek katalogu. 2. Ceny nelze pouŽít pro odkopávky a prokopávky v zapažených
p-ostorách: tyto zemni práce se oceňuji podle ČI. 3116 všeobecných podmínek tohoto katalogu. 3.
V cenách jsou započteny i náklady na vodorovné přemístěni výkopku v příčných profilech na
p"ilehlých svazích a příkopech. Vzdálenosti příčného přemístěni se nezahrnuji do střední
vzdálenosti vodorovného přemístěni 'výkopků. 4. Vodorovné přemístěni yýkopku z výkopiště na
näsypiŠtě při jakékoliv Šířce koruny se nepovažuje za vodorovné přemístění výkopku v příčném
profilu, je-li při odkopávce nebo prokopávce mezi výkopištěm a násypištěm v příčném profilu
dopravní nebo jiný pruh, na němž projekt vylučuje rušení provozu prováděním zemních prací.
Takové přemístěni výkopku se oceňuje podle ČI. 3162 všeobecných podmínek tohoto katalogu. 5.
Přemístění výkopku v příčných profilech na vzdálenost přes 15 m se oceňuje cenami souboru cen
162 .O- 1 . Vodorovné přemístění výkopku části A 01 Společné zemní práce tohoto katalogu

76,5*0,5
Součet
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných
profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině
tř. 4 do 100 m3

38,250
38,250

11 K '122302201
r

m3 76,500 145,00 11 092,50 es Urs 2018 01
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j.cena CenováPC Typ Kód Popis MJ Mnozstvi Cena celkem [CZK"
[CZK] " soustava

PŠC

VY
VY

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro vykopávky: Q) příkopu pro silnice a to i tehdy, jsou-li vykopávky příkopů
prováděny samostatně, b) v zemnicích na suchu, jestliže tyto zemníky přímo souvisejí s
odkopávkami nebo prokopávkami pro spodní stavbu silnic. Vykopávky v ostatních zemnicích se
oceňuji podle kapitoly. 3*2 Zemniky všeobecných podmínek tohoto katalogu. C) při zahlubování
silnic pro mimoúrovňové kříženi a pro vykopávky pod mosty provedenými v předepsaném
předstihu. část vykopávky mezi svislými rovinami proloženými vnějšími hranQmi mostu se oceňuji: -
při objemu do 1 000 m3 cenami pro množství do 100 m3 - při objemu přes 1 000 m3 cemmi pro
množství přes 100 do 1 000 m3. d) pro sejmuti pc'dorniči s přihlédnutím k ustanoveni ČI. 3112
všeobecných podmínek katalogu. 2. Ceny nelze použit pro odkopávky q prokopávky v zopažených
prostorách; tyto zemni práce se oceňují podle ČI. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 3.
V cenách jsou započteny i náklady na vodorovné přemístěni výkopku v příčných profilech na
přilehlých svazích a příkopech. Vzdálenosti příčného přemístěni se nezahrnuji do střední
vzdálenosti vodorovného přemístěni výkopku. 4. Vodorovné přemístěni výkopku z yýkopiště na
násypiŠtě při jakékoliv šířce koruny se nepovažuje za vodorovné přemístěni výkopku v příčném
profilu, je-li při odkopávce nebo prokopávce mezi ŕýkopištěm a násypištěm v příčném pro/ilu
dopravní nebo jiný pruh, na němŽ projekt vylučuje rušeni provozu prováděním zemních prací.
Takové přemístěni yýkopku se oceňuje podle ČI. 3162 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 5.
Přemístěni výkopku v příčných profilech na vzdálenost přes 15 m se oceňuje cenami souboru cen
162 .0-1 . Vodorovné přemístěni YýkQpku části A 01 Společné zemni práce tohoto katalogu

76,5

Součet
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných
profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině
tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4

76,500
76,500

12 K 122302209 m3 38,250 16,00 612 00 es Urs 2018 01
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J.cena Cenová
PC Typ Kód Popis MJ Mnozstvi Cena celkem [CZK][CZK] soustava

PŠC

Fôznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro yykopávky: a) příkopů pro silnice a to i tehdy, jsou-li vykopávky příkopů
prováděny samostatně, b) v zemnicích na suchu, jestliže tyto zemniky přímo souvisejí s
odkopávkami nebo prokopávkami pro spodní stavbu silnic. Vykopávky v ostatních zemnicích se
Qcěňuji podle kapitoly. 3"2 Zemniky všeobecných podmínek tohoto katalogu. C) při zahlubováni
silnic pro mimoúrovňové kříŽení a pro vykopávky pod mosty provedenými v předepsaném
předstihu Část vykopávky mezi svislými rovinami proloženými vnějšimi hranami mostu se oceňuji:
při objemu do 1 000 m3 cenami pro množství do 100 m3 při objemu přes 1 000 m3 cenami pro
množství přes 100 do 1 000 m3. d) pro sejmutí podorniči s přihlédnutím k ustanoveni Č(. 3112
Všeobecných podmínek katalogu. 2. Ceny nelze pouŽit pro odkopávky a prokopávky v zapažených
prostorách: tyto zemni práce se oceňuji podle ČI. 3116 všeobecných podmínek tohoto katalogu. 3.
V cenách jsou započteny i náklaQy na vodorovné přemístěni výkopku v příčných profilech na
přilehlých svazích a příkopech. Vzdálenosti příčného přemístění se nezahrnuji do střední
vzdálenosti vodorovného přemístěni výkopku. 4. Vodorovné přemístěni výkopku z výkopiště na
násypiště při jakékoliv šířce koruny se nepovažuje za vodorovné přemístěni výkopku v příčném
profilu. je (i při odkopávce nebo prokopávce mezi výkopištěm a násypištěm v příčném profilu
dopravní nebo jiný pruh, na němž projekt vylučuje ruŠeni provozu prováděním zemních prací.
Takové přemístěni výkopku se oceňuje podle ČI. 3162 všeobecných podmínek tohoto katalogu. 5.
Přemístěni výkopku v příčných profilech na vzdálenost přes 15 m se oceňuje cenami souboru cen
162 .O-l . Vodorovné přemístěni výkopku části A 01 Společné zemni práce tohoto katalogu

VV 38,25 38,250
vy Součet 38,250

13 K 131203101
Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození ¶kopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3
m od okraje jámy nebo naloženi na dopravní prostředek. 2. V cenách 10-3101 až 40-3102 jsou
započteny i nákladý na svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů.

0,2
0,5*0,5*0,8*3
Součet
Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám
za lepivost horniny tř. 3
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na přehozeni výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3
m od okraje jámy nebo naloženi na dopravní prostředek. 2. V cenách 10-3101 aŽ 40-3102 jsou
započteny j náklady na svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů.

0,4

Součet
Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až
4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 0,800 520,00 416,00 es Urs 2018 01

PŠC

VY
VY
VY

0,200
0,600
0,800

14 K 131203109 m3 0,400 45,00 18,00 es Urs 2018 01

PŠC

VY
VY

0,400
0,400

15 K 162701105 m3 1 097,100 185,00 202 963,50 es Urs 2018 01

C'
C"
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