
J.cena Cenová
PC Typ Kod Popis MJ Mnozství Cena celkem [CZF:J

[CZK] soustava

PSC

VY

VY

42 K 892372111

PŠC

VY

VY

43 K 899401112

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou zapocteny náklady na napušteni a vypušteni vody, dodár)j vody a dezinfekcního
prostredku.

3

Soucet

Tlakové zkoušky vodou zabezpecení koncu potrubí pri tlakových zkouškách DM do 300 kus

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -2111 jsou urCeny pro zabezpeceni jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu
potrubí. 2. v cenách jsou zapocteny náklady: a) u cen -1111 - na prísun, montáž, demontáž a odsun
zkoušecího cerpadla, napuštení tlakovou vodou a dodáni vody pro t(akovou zkoušku, b) u cen -2 111 -
na montáž a demontáž výrobku nebo di(cu pro zabezpeceni konce zkoušeného úseku potrubí, na
montáž a demontáž koncových tvarovek, na montáž zastepovaci príruby, na zaslepeni odbocek pro
hydranty, vzduŠníky a jiné armatury a odboCky pro odbocujici rady,

1

Soucet

Osazení poklopU litinových šoupátkových kus

Fbznámka k souboru cen:
1. V cenách osazeni poklopú jsou zapocteny i náklady na jejich podezdeni. 2. V cenách nejsou
zapocteny náklady na dodáni poklopú; tyto se ocenuji ve specifikaci. Ztratné se nestanoví.

15

Soucet

díly (sestavy) k armaturám prumyslovým poklopy litinové, GGG-400 typ 504 -

šoupátkový kus

15

Soucet

ZEMNI' SOUPRAVY ŠOUPÁTKOVÉ TELESKOPICKÉ A-1,3 -1,8 ON 125-150 kus

15

Osazení poklopU litinových hydrantových kus

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách osazeni poklopú jsou zapocteny j náklady na jejich podezdení. 2. V cenách nejsou
zapocteny náklady na dodáni pok(opú; tyto se ocenuji ve specifikocj. Ztratné se nestanoví.

1

Podkladní deska pro ul.pokl.Hydrantu podz. kus

1

Soucet

díly (sestavy) k armaturám prumyslovým poklopy litinové, GGG-400 typ 522 -
kus

hydrantový DN 80

1

Soucet

Orientacní tabulky na vodovodních a kanalizacních radech na zdivu kus

3,000
3,000

1,000 6 126,78 6 126,78 es Urs 2018 01

1,000
1,000

15,000. 407,69 6115,35 es ÚRS201401

PŠC

VY

VY

44 M 422913520

VY

VY

45 M 9500125(XXXX)

VY

46 K 899401113

15,000
15,000

15,000

15,000
15,000

15,000

15,000

1,000

473,80 7 107,00 es Urs 2014 01

910,80 13662,00

775,27 775,27 es Urs 2014 01

PSc

VY

47 M 422005013

VY
VY

48 M 422914520

VY

VY

49 K 899712111

1,000

LOCK)

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

15,000

278,42 278,42

1 293,50

212,46

1 293,50 es Urs 2014 01

3 186,90 es Urs 2014 01

~P
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j.cena Cenová
PC Typ Kód Popis MJ Mnozstvi Cena celkem [CZK]

[CZK] soustava

PŠC

VY

VY

50 K 899721111

VY

VY

51 K 899722111

VY

VY

52 K 899911120a

VY

D 85
53 K 850265121

PŠC

VY

VY

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou zapocteny náklady na dodáni a pripevnení tabulky. 2. V cene -3111 jsou zapocteny

j nákla@ na osazeni sloupku. 3. V cene -3111 nejsou zapocteny náklady na zemni práce a na
dodáni sloupku (betonových nebo ocelových s betonovými patkami); sloupky se ocenuji ve

specifikaci.

13+2

Soucet

Signalizacní vodic na potrubí PVC ON do 150 mm m

55,7

Soucet

Krytí potrubí z plastu výstražnou fólií z PVC Šírky 20 cm l m
l

55,7
Soucet

Dodávka a montáž drobnéjho,pomocnéhopmateriálu, tesnení atd kus

1

Potrubí z trub litinových
výrez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových on 100 kus

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny výrezu nebo výseku na potrubí z trub litinových tlakových jsou urceny pro dva rezy nebo
seky provádené na potrubí dodatecne. 2. V cenách jsou zapocteny náklady na: a) ohlášeni
uzävirani vody, b) uzavreni a otevreni Šoupat, C) vypušteni a napušteni vody, d) odvzdušneni
potrubí, e) strojní nebo rucní výrez potrubí, f) nutné úpravy výkopu v prostoru provádeni

13
Soucet

15,000

15,000

55,700

55,700
55,700

55,700!

55,700
55,700

1,000

1,000

17,27

7,37

961,94 es Urs 2018 01

410,5¶cs Urs 2018 01

1 700,00 1 700,00'

13,000 2 861,42

37 198,46
37 198,46LCS Urs 2014 01

13,000
13,000

D 997

54 K 997013501

Presun sute
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 prostredek až po místo
složeni na urcené skládce nebo meziskládce. 2. V cene -3501 jsou zapocteny i nákladý na složení
suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou urceny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku
jakýmkoliv zpusobem silnicní dopravy (i prostrednictvím kontejneru). 4. Odvoz suti z meziskládky
se ocenuje cenou 997 01-3511.

0,195

Soucet
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na
vzdálenost Príplatek k cene za každý další i zapocatý 1 km pres 1 km

t 0,195 236,70

635,66

46,16 es ÚRS201801

PŠC

VY

VY

55 K 997013509

0,195

0,195

t 1,755 10,34 18,15|cs Urs 2018 01

'DQ
CS_
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J .cena Cenová
PC Typ Kód Popis MJ Mnozstvi Cena celkem [CZK]

[CZK] soustava

PŠC

VY

VY

56 K 997013813

Poznámka k souboru cen:
1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naloženi suti na dopravní prostredek až po místo

složeni na urcené skládce nebo meziskládce. 2. V cene -3501 jsou zapocteny j náklady na složeni

suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou urceny pro odvoz suti no skládku nebo mezisk(ádku
jakýmkoliv zpusobem silnicní dopravy (i prostrednictvim kontejnerú). 4. Odvoz suti z meziskládky

se ocenuje cenou 997 01-3511.

0,195*9

Soucet

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot

zatrídeného do Katalogu odpadu pod kódem 170 203

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedenév souboru cen je doporuceno upravit podle aktuálních cen místne príslušné skládky
odpadu. 2. Uloženi odpadu neuvedených v souboru cen se ocenuje individuálne. 3. V cenách je
zapocítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Prípadné drceni stavebního

odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drceni stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice

objektu.

0,195

Soucet

Presun hmot
Presun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo

sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevreném výkopu dopravní
vzdálenost do 15 m

1,755

1,755

t 0,195 2 930,00 571,35 es Urs 2018 01

PŠC

VY

VY

0,195
0,195

D 998 22 614,20

57 K 998276101 t 31,203 724,74 22 614,20 es Urs 2017 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU

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

objekt:

16052018_3 - Rekonstrukce místních komunikací ve meste Brandýs n.L. - Stará
Boleslav - Na Tvrzi Kanalizace

KSC): 822827
Místo: Na Tvrzi

CZ-CPV: 45000000-7

Zadavatel:

Mesto Brandýs n.L. - Stará Boleslav

Uchazec:
Spolecnost STAVOKOMPLET-STAVBY DLOUHÝ

projektant:

SunCad, s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ: 2
Datum: 19.08.2019
CZ-CPA: 42

lC:

DIC:

lC: 47052945

DIC: CZ47052945

.lC:
DIC:

Cena bez DPH 4 347 271,43

Základ dane Sazba dane výše cane

DPH základni 4 347 271,43 21,00% 912 927,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 5 260 198,43
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REKAPITULACE CLENENÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce místn"ch komunikací ve meste Brandýs n. l. - Stará Boleslav - Na Tvrzi

objekt:

16052018_3 - Rekonstrukce místních komunikaci ve meste Brandýs n.L. - Stará

Místo: Na Tvrzi

Zadavatel: Mesto Brandýs n. L. - Stará Boleslav
Uchazec: SFoleCnost STAVOKOMPLET-STAVBY DLOUHÝ

Datum: 19.08.2019

Projektant: SunCad, s. r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV
1 - Zemni práce

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

8 - Trubní vedení

997 - Presun sute

998 - Presun hmot

PSV - Práce a dodávky PSY

721 - Zdravotechnika - vnitrní kanalizace

764 - Konstrukce klempírské

4 347 271,43

4 284 311,15

2417811,12

257 849,31

58 135,84

1 204 234,53

29 755,75

316 524,60

62 960,28

47 180,28

15 780,00

'='
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce místních komunikaci ve meste Brandýs n. l. - Stará Boleslav - Na Tvrzi

objekt:

16052018_3 - Rekonstrukce místních komunikací ve meste Brandýs n.L. - Stará

Místo: Na Tvrzi

Zadavatel: Mesto Brandýs n. l. - Stará Boleslav
UchazeC: Spolecnost STAVOKOMPLET-STAVBY DLOUHÝ

Datum: 19.08.2019

Projektant: SunCad, s.r.o.

PC Typ Kód

Náklady soupisu celkem

j.cena Cenová
Popis MJ Mnozstvi Cena celkem [CZK]

[CZK] soustava

4 347 271,43

D HSV
D 1

1 K 132201202

Práce a dodávky HSV
Zemní práce

Hloubeni zapažených i nezapažených rýh Šírky pres 600 do 2 000 mm s urovnáním dna
do predepsaného profilu a spádu v hornine tr. 3 pres 100 do 1 000 m3 m3

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou zapocteny j náklady na prípadné nutné premísteni výkopku ve výkopišti na
vzdálenost do 3 m a na prehození výkopku na prilehlém terénu na vzdá(enost do 5 m od okraje
jámy nebo naložení na dopravní prostredek. 2. Hloubeni rýh pri lesnicko-technických melioracích
se ocenuje: a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutecný objem
výkopu je vetší, b) mimo strže pro prícná a podélná zpevneni dna a brehu pod obrysem výkopu pro
koryta vodoteci, zejména pro konstrukce teles, stupnu, boku, predprahú, prahu, odhánek, výhonu
a pro základy zdi, dlažeb, rovnanin, plutku q hati, pro jakoukoliv Šírku rýhy, pri objemu do 100 m3
cenami príslušnými pro objem výkopu db 100 m3 a pri jakémkoliv objemu výkopu pres 100 m3
cenami príslušnými pro objem výkopu pres 100 do 1 000 m3. 3. Náklady na svislé premisteni
výkopku nad 1 m hloubky se urci dle ustanoveni Clánku C. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4.
Predepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez pouŽiti trhavin, ocenuje se toto hloubeni: a) v suchu
nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek, b)
v tekoucí vode pri jakékoliv její rychlosti individuálne. 5. Ceny nelze pouŽit pro hloubeni rýh a
hloubky pres 16 m, Tyto práce se ocenuji individuálne.

"v zast obl."
2352,3'0,75
Soucet
Hloubeni zapažených i nezapažených rýh Šírký pres 600 do 2 000 mm s urovnáním dna

do predepsaného profilu a spádu v hornine tr. 3 Príplatek k cenám za lepivost horniny m3

tr 3

1 764,225 150,04

4 284 311,15

2417 811,12

264 704,32 es Urs 2018 01

PŠC

VY

VY

VY

2 K 132201209

1 764,225

1 764,225

882,113 27,54 24 293,39 es Urs 2018 01

N3

N
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J.cena Cenová
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi Cena celkem [CZK]

[CZK] soustava

PŠC

VY

VY

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou zapocteny i náklady na prípadné nutné premísteni výkopku ve výkopišti na
vzdálenost do 3 m a na prehození výkopku na prilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje
jámy nebo naložení na dopravní prostredek. 2. Hloubeni rýh pri (esnicko-technjckých melioracích
se ocenuje' a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i kdyŽ skutecný objem
výkopu je vetŠí, b) mimo strže pro prícná a podélná zpevneni dna a brehu pod obrysem výkopu pro
koryta vodotecí, zejména pro konstrukce teles, stupnu, boku, predprahu, prahu, odhánek, výhonu
a pro základý zdí, dlažeb, rovnanin, p(Utkú a hati, pro jakoukoliv Šírku rýhy, pri objemu do 100 m3
cenami príslušnými pro objem yýkopu do 100 m3 a pri jakémkoliv objemu výkopu pres 100 m3
cenami príslušnými pro objem výkopu pres 100 do 1 000 m3. 3. Náklady na svislé premísteni
výkc'pku nad 1 m hloubky se urCí dle ustanovení clánku C. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4.
Predepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použiti trhavin, ocenuje se toto hloubeni: a) v suchu
nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50- 1201 a 138 60-1201 Cblamováni hloubených vykopávek, b)
v tekoucí vode pri jakékoliv její rychlosti individuálne. 5. Ceny nelze pouŽít pro hloubeni rýh a
hloubky pres 16 m. Tyto práce se ocenuji individuálne.

1764,225*0,5

Soucet

Hloubení zapažených i nezapažených rýh Šírky pres 600 do 2 000 mm rucním nebo

pneumatickým náradím s urovnáním dna do predepsaného profilu a spádu v

horninách tr. 3 soudržných

Poznámka k souboru cen:
1 v cenách jsou zapocteny i náklady na prehození výkopku na prilehlém terénu na vzdálenost do 5
m od podélné osy rýhy nebo naloženi výkopku na dopravní prostredek. 2. v cenách 12-2201 aŽ 41-
2202 je zapocítán i svislý presun horniny po házeckách do 2 metru

2352,3*0,25

Soucet

Hloubeni zapažených i nezapažených rýh Šírky pres 600 do 2 000 mm rucním nebo

pneumatickým náradím s urovnáním dna do predepsaného profilu a spádu v

horninách tr. 3 Príplatek k cenám za lepivost horniny tr. 3

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou zapocteny i náklaQy na prehození výkopku na prilehlém terénu na vzdálenost do 5
m od podélné osy rýhy nebo naloženi výkopku na dopravní prostredek. 2. V cenách 12-2201 až 41-
2202 je zapoCítán i svislý presun horniny po házeckách do 2 metru

588,075*0,5

SouCet

Zrízeni pažení a rozeprení sten rýh pro podzemní vedení pro všechny Šírky rýhy

príložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m

882,113
882,113

3 K 132212201 m3 588,075 1 200,00 705 690,00 es Urs 2018 01

PSC

VY

VY

588,075
588,075

4 K 132212209 m3 294,038 181,43 53 347,31 es Urs 2018 01

PSC

VY

VY

5 K 151101102

294,038
294,038

m2 ! 3115,700 97,20 302 846,04.cs Urs 2018 01

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

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou urceny pro roubeni a rozeprení sten i jiných výkopu se svislými stenami, pokud jsou
tyto výkopy pro podzemní vedeni rozmeru do 1 250 mm. 2. Plocha mezer mezi pažinami
príložného pažení se od plochy príložného pažení neodecítá; nezapažené plochy u pažení
zátažného nebo hnQného se od plochy pažení odecjtajj. 3. Predepisuje-li projekt: a) ponechat
paŽení ve výkopu, ocenuje se toto paŽení cenami souboru cen 151 . O 19 PaŽení sten s ponecháním
q rozeprení sten cenami souboru cen 151 . 0-13 Zrízení rozeprení zapažených sten výkopu, b)
vzepreni sten, ocenuje se toto odstraneni pažení sten výkopu cenami souboru cen 151 . O- 12 Pažení
sten a vzepreni sten cenami souboru cen 151 . 0-14 odstraneni vzepreni sten, C) kotveni sten,
ocenuje se toto Odstraneni pažení sten cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení sten a kotveni sten

príslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštni zakládáni objektú.

VY 2,6'328,27"2 1 707,004

VY 2,2*159,34*2 701,096
VY 2*176,9*2 707,600
vy SouCet 3 115,700

6 K 151101112 m2 3 115,700 32,11 100 045,13ics Urs 2018 01

VY

VY

3 115,700

3 115,700

7 K 161101102

Odstranení pažení a rozeprení sten rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na
vzdálenost do 3 m od kraje výkopu príložné, hloubky pres 2 do 4 m

3115,7
Soucet
Svislé premístení výkopku bez naloženi do dopravní nádoby avšak s vyprázdnením
dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostredku z horniny tr. 1 až 4, pri

hloubce výkopu pres 2,5 do 4 m

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1151 až -1158 lze pouŽit j pro svislé premístení materiálu a stavební suti z konstrukci ze
zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železového j predpjatého,
pokud tyto konstrukce byty vybourány ve výkopišti. 2. Ceny pro hloubku pres 1 do 2,5 m, pres 2,5
m do 4 m atd. jsou urCeny pro svislé premísteni výkopku od o do 2,5 m, od O do 4 m atd. 3.
Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukci pro premísteni se rovná objemu

konstrukci pred rozbouráním.

1764,225*0,55

Soucet
Vodorovné premístení výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostredku, bez naloženi výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tr. 1 až

4 na vzdálenost pres 9 000 do 10 000 m

m3 970,324 88,66 86 028,93 es Urs 2018 01

pse

VY

VY

970,324

970,324

8 K 162701105 m3 1 096,600 226,52 248 401,83 es Urs 2018 01

--ET
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J.cena Cenová
PC Typ Kód Popis MJ Mnozstvi Cena celkem [CZK]

[CZK] soustava

PŠC

VY

VY

9 K 171201211

PŠC

VY

10 ' K 174101101

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použit, predepisuje-li projekt premístit výkopek na místo neprístupné obvyklým
dopravním prostredkum: toto premísteni se ocenuje individuálne. 2. V cenách jsou zapocteny i

náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou
zapocteny náklady na rozhrnutí yýkopku na násypišti: toto rozhrnuti se ocenuje cenami souboru
cen 171 . O- . . Uloženi sypaniny do násypu a 171 20-1201 UloŽeni sypaniny na skládky. 4. je-li na
dopravní dráze pro vodorovné premísteni nejaká prekážka, pro kterou je nutno prek(ádat výkopek
z jednoho obvyklého dopravního prostredku na jiný obvyklý dopravní prostredek, ocenuje se toto
lomené vodorovné premísteni výkopku v každém úseku samostatne prÍsluŠnou cenou tohoto
souboru cen a prekládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládáni neulehlého výkopku z
hromad s ohledem na ustanoveni pozn. císlo 5. 5. Premist'uje-li se výkopek z docasných skládek
vzdálených do 50 m, neocenuje se nakládáni výkopku, i když se provádí. Toto ustanoveni nepláti,
vylucuje-li projekt použiti dozeru. 6. V cenách vodorovného premísteni sypaniny nejsou zapocteny
náklady na dodávku materiálu, tyto se ocenuji ve specifikaci.

1096,6

Soucet

rpoplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva t

zatrídeného do Katalogu odpadU pod kÓdem 170 504

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohode upravit podle místních podmínek.

1096,6*1,8

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutnením i

jam, šachet, rýh nebo kolem objektu v techto vykopávkách m3

1 096,600
1 096,600

1 973,880j 105,00

1 973,880
l

1 255,700! 85,50
l

207 257,40 es Urs 2018 01

107 362,35tCS Urs 2018 01

is-j
'=
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j.cena Cenová
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi Cena celkem [CZK]

[CZK] soustava

PŠC

VY

VY

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny 174 10- . . jsou urceny pro zhutnené zásypy s mírou zhutneni: a) z hornin soudržných do
100 % PS, b) z hornin nesoudržných do 1(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv miru
zhutneni. 2. Je-li projektem predepsáno vyšší zhutneni, podle bodu a) a b) poznámky C 1., ocení se
zásyp individuálne. 3. Ceny nelze použit pro zásyp rýh pro drenážni trativody pro lesnicko-
technické meliorace a zemedelské. Zásyp techto rýh se ocenuje cenami souboru cen 174 20-3 .

cásti A 03 Zemni práce pro objekty oború 831 až 833. Nezhutnený zásyp odvodnovacích kanálu z
betonových a železobetonových trub v polních a (ucních tratích se ocenuje cenou -1101 Zásyp
sypaninou rýh bez ohledu na Šírku kanálu; cena obsahuje i nák(a© na rucní nezhutnený zásyp
výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je zapocteno
premísteni sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, mereno k
težišti skládky. 5. V cene 10- 1102 je zapocteno premísteni sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany
zasypávaného prostoru, mereno k teŽiŠti skládky. 6. Objem zásypu je rozdi( objemu výkopu a
objemu do neho vestQvených konstrukci nebo uložených vedeni i s jejich obklady a podklady (tento
objem se nazývá objemem horniny vytlacené konstrukci). Objem potrubí do DN 180, príp. i s
obalem, se od objemu zásypu neodecítá. Pro stanoveni objemu zásypu se od objemu výkopu
odecítá i objem obsypu potrubí ocenovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, prichází-li
v úvahu . 7. Odklizeni zbylého výkopku po provedeni zásypu zárezu se šikmými stenami pro
podzemní vedeni nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedeni se ocenuje, je-li objem zbylého
yýkopku: a) do 1 m3 na 1 m vedeni a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110
Nakládáni výkopku nebo sypaniny a 162 . O-l . Vodorovné premísteni výkopku. v prípade, že se
jedná o výkopek ulehlý - rozpojeni a naloženi výkopku cenami souboru cen 122 . O- 1 . souboru cen
162 . 0-1 . Vodorovné premísteni výkopku; b) pres 1 m3 na 1 m vedeni, jestliže projekt predepíše,
že se zbylý výkopek bude odklízet zároven s provádením vykopávky, pouze premísteni výkopku
cenami souboru cen 162 . O- 1 . Vodorovné premísteni výkopku. Pri zmíneném objemu zbylého
yýkopku se neocenuje ani naložení ani rozpojeni výkopku. Jestliže se zbylý yýkopek neodklizi,
nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka c. 8, 8. Rozprostreni zbylého
Yýkopku podél výkopu a nad výkopem po provedeni zásypu zárezu se šikmými stenami pro
podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se ocenuje: a) cenou 171 20-1101
Uloženi sypaniny do nezhutnených násypu, není-li projektem predepsáno zhutneni rozprostreného
zbylého výkopku, b) cenou 171 10-1111 Uloženi sypaniny do násypu z hornin sypkých, je-li
predepsáno zhutneni rozprostreného zbylého výkopku, a to v objemu vypocteném podle poznámky
C.6, príp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen. 9. Miru zhutneni predepisuje

projekt.

1255,7

Soucet
Obsypání potrubí strojne sypaninou z vhodných hornin tr. 1 až 4 nebo materiálem

pripraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv

hloubku výkopu a míru zhutnení bez prohozeni sypaniny

Poznámka k souboru cen:
1. objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šírce dna výkopu násobené souctem vnejšíhQ
prumeru potrubí príp. i s obalem a projektované tlouŠt'ky obsypu nad, prípadne i pod potrubím.
Pro odecítáni objemu potrubí se zapocítávají všechny vestavené konstrukce nebo uložené vedeni i
s jejich obklaQý a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlacené konstrukci). 2.
Miru zhutneni predepisuje projekt. 3. v cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu.
Tato se ocenuje ve specifikaci. 4. V cenách nejsou zahrnuty náklacjy na prohozeni sypaniny, tyto
náklady se ocenuji položkou 17511-1109 Príplatek za prohozeni sypaniny.

1 255,700
1 255,700

11 K 175151101 m3 513,900 150,70 77 444,73 es Urs 2018 01

PSC

,M3
_ )
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PC Typ Kód

VY

VY

12 M 58331200

VY

VY

D 3

13 K 34100001b
VY

VY

14 K 35821111a

VY

VY

VY

VY

15 K 358325114

VY

VY

16 K 359901111

PŠC

VY

VY

D 4

17 K 451573111

Popis

513,9
Soucet

Šterkopísek netrídený zásypový materiál

513,9*2,025
Soucet

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

513,900
513,900

t : 1 040,648 231,00 240 389,69 es Urs 2018 01
1 040,648
1 040,648

Svislé a kompletní konstrukce
Ochrana stávajících konstrukcí exteriéru kus

1
Soucet

Prevod splaškových vod m

328,28
159,34
176,9
Soucet
Bouráni šachty, stoky kompletní nebo vybourání otvoru prUrezové plochy do 4 m2 ve l

stokách ze zdiva z železobetonu , m3
4*1*2,65
Soucet

Vycištení stok jakékoliv výšky ' m

Pbznámka k souboru cen:
1. Cena je urcena pro konecné vyciŠteni stok pred predáním a prevzetím.

664,520
Soucet

Vodorovné konstrukce
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevreném výkopu z písku a šterkopísku :

m3
do 63 mm

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1111 a -1192 lze pouŽít i pro zrízeni sberných vrstev nad drenáŽními trubkami. 2. V

cenách -5111 a -1192 jsou zapoCteny i náklady na prohozeni výkopku získaného pri zemních

pracích.

90,8

SouCet

Podkladní a zajišt'ovací konstrukce z betonu prostého v otevreném výkopu desky pod

potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tr. C 16/20 m3

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1121 až -1181 a -1192 (ze použit i pro ochronnou vrstvu pod železobetonové konstrukce.

2. Ceny -2121 až -2181 a -2192 jsou urceny pro jakékoliv úkosy sedel.

4,396

Soucet

1,000

1,000
1,000

664,520

328,280
159,340
176,900
664,520

10,600'

10,600
10,600

664,520

664,520
664,520

257 849,31
6 000,00 6 000,00

264,00 175 433,28

5 339,00

29,83

56 593,40 es Urs 2018 01

19 822,63'cs Urs 2018 01

90,800 500,83

58 135,84

45 475,36jCS Urs 2018 01

PSC

VY

VY

18 K 452311141

90,800
90,800

4,396 2880,00 12 660,48 es Urs 2018 01

PSC

VY

VY

4,396

4,396

d-
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- P J.cena CenováPC Typ Kód Popis MJ Mnozství Cena celkem [CZK]
[CZK] soustava

D 8

19 K 871350410

Trubní vedení

Montáž kanalizacního potrubí z plastu z polypropylenu PP korugovaného SN 10 ON 200 m 176,900 230,78|

1 204 234,53

40 824,98 es Urs 2018 01

PŠC

VY

VY

20 M 28617043

VY

VY

21 K 871370410

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách montáže potrubí nejsou zapocteny náklady na dodáni trub, elektrospojek a tesnicích
kroužku pokud tyto nejsou soucásti dodávky potrubí. Tyto náklady se ocenují ve specifikaci. 2. V

cenách potrubí z trubek polyetylenových a polypropylenových nejsou zapoCteny náklady na dodáni
tvarovek použitých pro napojeni na jiný druh potrubí; tvarovky se ocenují ve specifikaci. 3.

Ztratné lze dohodnout: a) u trub kanalizacních z tvrdého PVC ve smerné výši 3 %, b) u trub

polyetylenových a po(ypropylenoVých ve smerné Yýši 1,5.

176,9

Soucet

trubka kanalizacní PP korugovaná DN 15Ox6CU) mm SN 10 m

176,9"1,015

Soucet

Montáž kanalizacního potrubí z plastu z polypropylenu PP korugovaného SN 10 ON 300 m

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách montáže potrubí nejsou zapoCteny náklady na dodáni trub, elektrospojek a tesnicích
kroužku pokud tyto nejsou soucásti dodávky potrubí. Tyto náklaQy se ocenuji ve specifikaci. 2. V

cenách potrubí z trubek polyety(enových a polypropylenových nejsou zapocteny náklady no dodáni
tvarovek použitých pro napojení na jiný druh potrubi; tvarovky se ocenuji ve specifikaci. 3.

Ztratné lze dohodnout: a) u trub kanalizacních z tvrdého PVC ve smerné Yýši 3 %, b) u trub

polyetylenových a polypropylenových ve smerné výši 1,5.

328,27
Soucet

trubka kanalizacní PP korugovaná ON 3OOX6000 mm SN 10 m

328,27*1,015
Soucet

,Montáž kanalizacního potrubí z plastu z polypropylenu PP korugovaného SN 10 ON 400 m

176,900

176,900

179,554 130,49

179,554
179,554

328,270 270,93

23 429,40 es Urs 2018 01

88 938,19 es Urs 2018 01

pse

VY

VY

22 M 28617046

VY

VY

23 K 871390410

328,270
328,270

333,194

333,194
333,194

159,340

428,38 l

393,14j

142 731,98 es Urs 2018 01

62 642,93 es Urs 2018 01

PŠC

VY

VY

24 M 28617047

VV

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách montáže potrubí nejsou zapocteny náklady na dodáni trub, elektrospojek a tesnicích
kroužku pokud tyto nejsou soucásti dodávky potrubí. Tyto náklady se ocenuji ve specifikaci. 2. V
cenách potrubí z trubek polyetylenových a polypropylenových nejsou zapocteny náklady na dodáni
tvarovek použitých pro napojeni na jiný druh potrubí; tvarovky se ocenuji ve specifikaci. 3.
Ztratné lze dohodnout: a) u trub kanalizacních z tvrdého PVC ve smerné výši 3 %, b) u trub
polyetylenoiých a polypropylenových ve smerné výši 1,5.

159,34

Soucet

trubka kanalizacní PP korugovaná DN 40Ox6000 mm SN 10

159,34*1,015

159,340

159,340

m 161,730 741,75
161,730

119 963,23 es Urs 2018 01
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-PC Typ Kód

VY

25 K 877310410

VY

VY

26 M 28617338

VY

VY

27 K 877310430

VY

VY

28 M 286174200

VY

VY

29 K 877310440

Popis MJ
j.cena Cenová

Mnozstvi [CZK] Cena celkem [CZK]
soustava

161,730

40,000 237,50 9 500,00 es Urs 2017 02

40,000
40,000

40,600 273,® 11 083,80 es Urs 2018 01

40,600
40,600

16,000 237,50 3 800,00 es Urs 2017 02

16,000
16,000

16,240 234,00 3 800,16 es Urs 2017 02

16,240
16,240

4,000 211,85 847,40 es Urs 2018 01

PSc

30 M 28617480

VY

VY

31 K 877370420

4,060 307,94

4,060

4,060

26,000 671,65

1 250,25 es Urs 2018 01

17 462,90 es Urs 2018 01

PšC

VY

VY

32 M 28617362

VY

VY

33 K 877370440

Soucet
Montáž tvarovek na kanalizacním plastovém potrubí z polypropylenu PP korugovaného

kus
kolen ON 150
40
Soucet

koleno kanalizace PP KG DN 16OX45" kus

40*1,015
Soucet
MontáŽ tvarovek na kanalizacním plastovém potrubí z polypropylenu PP korugovaného kus

spojek, redukci nebo navrtávacich sedel ON 150
16
Soucet

spojka presuvná kanalizace PP korugované DN 160 kus

16'1,015
Soucet
Montáž tvarovek na kanalizacním plastovém potrubí z polypropylenu PP korugovaného

šachtových vložek ON 150 kus

Poznámka k souboru cen:
l. V cenách montáŽe tvarovek nejsou zapocteny náklady na dodání tvarovek. Tyto náklady se
ocenuji ve specifikaci. 2. V cenách montáže tvarovek jsou zapoCteny náklady na dodáni tesnicích
krouŽku, pokud tyto nejsou SQuCáStí dodávky tvarovek.

vloŽka Šachtová kanalizace PP korugované ON 160 kus

4'1,015

Soucet
Mont!Ž tvarovek na kanalizacním plastovém potrubí z polypropylenu PP korugovanéhoi kus

odbocek ON 300
Poznámka k souboru cen:
1, V cenách montáŽe tvarovek nejsou zapk)cteny náklady na dodáni tvarovek. Tyto náklacjy se
ocenuji ve specifikaci. 2. V cenách montáže tvarovek jsou zapocteny náklady na dodáni tesnicích
krouŽku, pokud tyto nejsou souCástí dodávky tvarovek.

26

Soucet

odbocka kanalizace PP korugované DN 300/ 160, pro KG 45" kus

26*1,015

Soucet

Montáž tvarovek na kanalizacním plastovém potrubí z polypropylenu PP korugovaného kus

šachtových vložek ON 300

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách montáže tvarovek nejsou zapocteny náklady na dodání tvarovek, Tyto náklady se
ocenuji ve specifikaci. 2. V cenách montáže tvarovek jsou zapocteny náklady na dodáni tesnicích
kroužku, pokud tyto nejsou soucástí dodávky tvarovek.

20

Soucet

26,000
26,000

26,390 1 989,00

26,390
26,390

20,000 458,85

52 489,71 es Urs 2018 01

9 177,00 es Urs 2018 01

PSC

VY

VY
20,000
20,000 es"

C:·:\
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PC Typ Kód

34 M 28617483
VY

VY

35 K 877390420

j.cena Cenová
Mnozstvi [CZK] Cena celkem [CZK]

soustava
20,300 425,10 8 629,53 es Urs 2018 01

20,300
20,300

14,000 942,40 13 193,60 es Urs 2018 01

PŠC

VY

VY

36 M 28617363

VY

VY

37 K 877390440

14,000

14,000

14,210 3 114,54

14,210

14,210

8,000 710,60

44 257,61 es Urs 2018 01

5 684,80 es Urs 2018 01

PšC

VY

VY

38 M 28617484

VY

VY

39 K 877395122

8,000
8,000

8,120 695,50

8,120
8,120

1,000 391,40

5 647,46 es Urs 2018 01

391,40 es Urs 2018 01

PšC

VY

40 M 28612218

41 K 87749055a

VY
VY

42 K 89152183a

VY
VY

43 K 89152193a

VY

44 K 89152194a
m VY

Popis MJ

vložka šachtová kanalizace PP korugované ON 300 , kus

20*1,015
Soucet
MontáŽ tvarovek na kanalizacním plastovém potrubí z polypropylenu PP korugovanéhoi
odbocek ON 400 l ku'

Fbznámka k souboru cen:
.1. V cenach montáže tvarovek nejsou zapocteny nak(ady na dodaní tvarovek, Tyto náklady se

ocenuji ve specifikaci. 2. V cenách montáže tvarovek jsou zapocteny náklady na dodáni tesnicích
kroužku, pokud tyto nejsou souCásti dodávky tvarovek.

14

Soucet

odbocka kanalizace PP korugované DN 400/ 160, pro KG 45" kus

14'1,015
Soucet
Montáž tvarovek na kanalizacním plastovém potrubí z polypropylenu PP korugovaného
šachtových vložek ON 400 l kus

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách montáže tvarovek nejsou zapocteny náklady na dodáni tvarovek. Tyto náklady se
ocenuji ve specifikaci. 2. v cenách montáže tvarovek jsou zapocteny náklady na dodáni tesnicích
kroužku, pokud tyto nejsou soucásti dodávky tvarovek.

8

Soucet

vložka šachtová kanalizace PP korugované ON 400 kus

8'1,015
SouCet

Montáž nalepovací odbocné tvarovky na potrubí z kanalizacních trub z PVC ON 400 kus

Pbznámka k souboru cen:
1. v cenách montáže nalepovací odbocné tvarovky nejsou zapocteny náklady na dodáni
nalepovacích tvärovek a tesnicích krouŽku. Tyto náklady se ocenují ve specifikaci.

1

koleno kanalizacní plastové PVC KG DN 400/45" SN 12/ 16 ! kus

Úprava navrt.sedlem DN400 kus

1

Soucet

Vybouráni potrubí 150 plast m

64
SouCet

Vybouráni potrubí betonového 300mm m

97,37
Vytrhání potrubí betonoho ON 400mm m

80,9

1,000

1,000

1,000

1,000
1,000

64,000

64,000

64,000

97,370

97,370

80,900

80,900

3 605,25

1 950,00

3 605,25 es Urs 2018 01

1 950,00

155,00 9 920,00

244,00 23 758,28

275,00 22 247,50
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PC Typ Kód

VY

45 K 892351111

Popis MJ
J.cena Cenová

Mnozstvi [CZK] Cena celkem [CZK]
soustava

80,900
176,900 41,80 7 394,42 es Urs 2018 01

PŠC

VY

VY

46 K 892381111

176,900

176,900

328,270 64,02 21 015,85 es Urs 2018 01

PŠC

VY

VY

47 K 892421111

328,270
328,270

159,340 75,00 11 950,50 es Urs 2018 01

PŠC

VY

VY

48 K 894138001

Soucet

Tlakové zkoušky vodou na potrubí ON 150 nebo 200 m

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -2 111 jsou urceny pro zabezpecení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu
potrubí. 2. V cenách jsou zapocteny nákbdy: a) u cen -1111 - na prísun, montáž, demontáž a odsun
zkoušecího cerpadla, napuštení tlakovou vodou a dodáni vody pro t(akovou zkoušku, b) u cen -2111 -
na montáž a demontáŽ výrobku nebo dílcu pro zabezpeceni konce zkoušeného úseku potrubí, na
montáž a demontáž koncových tvarovek, na montáž zaslepovaci príruby, na zaslepeni odbocek pro
hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbocky pro odbocujicí rady,

176,9
Soucet

Tlakové zkoušky vodou na potrubí ON 250, 300 nebo 350 m

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -2111 jsou urCeny pro zabezpecení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu

potrubí. 2. v cenách jsou zapocteny náklady" a) u cen 1111 na prísun, montáž, demontáž a odsun

zkoušecího cerpadla, napušteni tlakovou vodou a dodáni vody pro tlakovou zkoušku, b) u cen -2111 -
na montáž a demontáž výrobku nebo dílcu pro zabezpeceni konce zkoušeného úseku potrubí, na

montáž a demontáž koncových tvarovek, na montáž zaslepovaci príruby, na zaslepeni odbocek pro

hydranty, vzduŠníky a jiné armatury a odbocky pro odbocujici rady,

328,27

Soucet

Tläkové zkoušky vodou na potrubí ON 400 nebo 500 m

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -2111 jsou urceny pro zabezpeceni jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu
potrubí. 2. V cenách jsou zapocteny náklady: a) u cen -1111 - na prisun, montáž, demontáž a odsun

zkQušeciho cerpadla, napušteni tlakovou vodou a dodáni vodý pro tlakovou zkoušku, b) u cen -2111 -

na montáž a demontáž výrobku nebo dílcu pro zabezpecení konce zkoušeného úseku potrubí, na
montáž a demontáž koncových tvarovek, na montáŽ zaslepovací príruby, na zaslepeni odbocek pro

hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbocky pro odbocujici raajy.

159,34

Soucet
Šachty kanalizacní zdené Príplatek k cenám šachet na stokách kruhových a vejcitých i

za každých dalších 0,60 m výšky , kus

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou zapocteny náklaQy na podkladní konstrukci z betonu C 8/10. V prípade pouŽití

jiné triQy betonu než C 8/ 10 se cena stanovi výmenou stávajiciho materiálu za beton požadované

trídy. 2. V cenách jsou zapocteny i náklady na montáž a dodávku stupadel. 3. v cenách šachet na

stokách kruhových a vejcitých nejsou zapocteny náklady na bedneni a na obetonování konstrukce

výplnovým betonem. Tyto náklady se ocenuji: a) sten šachet cenami souboru cen 894 50- . .

Bednení sten šachet cásti A 01 tohoto katalogu, b) konstrukce výplnovým betonem cenami souboru

cen 894 20- . . Ostatní konstrukce na trubním vedeni z prostého betonu z prostého betonu cásti A

01 tohoto katalogu, stavebnicorým zpusobem tvorby cen.

159,340

159,340

58,333 600,00 34 999,80 es Urs 2018 01

PSC

VY 14*2,5/0,6 58,333

Strana 12 z 15



PC Typ Kód

VY

49 K 894411131

Popis MJ

Soucet
Zrízeni šachet kanalizacních z betonových dílcu výšky vstupu do 1,50 m s obložením '
dna betonem tr. C 25/30, na potrubí ON pres 300 do 400 i kus

Poznámka k souboru cen:
1. Príplatek k cene šachet z betonových dílcu za každých dalších i zapocatých 0,60 m Yýšky vstupu

se ocenuje cenou 894 11-8001 této cásti katalogu. 2. V cenách jsou zapocteny i náklady na: a)
podkladní desku z betonu prostého. b) zhotoveni monolitického dna 3. V cenách nejsou zapocteny

náklady na: q) ljtjnové poklopy; osazeni litinových poklopú se ocenuje cenami souboru cen 899 10-

. 1 Osazeni poklopú litinových a ocelových vcetne rámu cásti A 01 tohoto katalogu; dodáni poklopu

se ocenuje ve specifikaci, b) dodáni betonových dílcu (vyrovnávací prstenec, prechodová skruž,
prechodová deska, skruže, šachtové a skružová tesneni); tyto se ocenuji ve specifikaci.

Množství j[í'z':]'

58,333

14,000 5 200,00

Cenová
Cena celkem [CZK]

soustava

72 800,00 es Urs 2018 01

PŠC

50

51

VY

VY

M

VY

VY

K

VY

VY

VY

K

59224043

89441122a

14

Soucet

dno betonové šachtové ON 400 kameninový Žlab i nástupnice 100 x 88,5 x 23 cm

14*1,01

Soucet

DodateCné napojení na šachtu kanalizacní

3

1

Soucet

Osazení poklopu litinových a ocelových vcetne rámu pro trídu zatížení D400, E600

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách 899 10 -. 112 nejsou zapocteny náklady na dodáni poklopu vcetne rámu; tyto náklady se
ocenuji ve specifikaci. 2. V cenách 899 10 -. 113 nejsou zapocteny náklady na: a) dodáni poklopu;
tyto náklady se ocenuji ve specifikaci, b) montáž rámu, která se ocenuje cenami souboru 452 11-
21.. cásti ADI tohoto katalogu. 3. Poklopy a vtokové mríže delíme do techto tríd zatižení: a) A15,
A50 pro plochy používané výlucne chodci a cyklisty, b) B125 pro chodníky, peší zóny a plochy
srovnatelné, plochy pro stáni q parkováni osobních automobilu i v patrech, C) C250 pro poklopy
umístené v ploše odvodnovacích proužku pozemní komunikace, která mereno od hrany obrubníku,
zosahuje nejvíce 0,5 m do vozovkya nejvíce 0,2 m do chodníku, d) D400 pro vozovky pozemních
komunikaci, ulice pro peší, zpevnené krajnice a parkovací plochy, které jsou prístupné pro všechny
druhy silnicních vozidel, e) E600 pro plochy, které budou vystavené zvlášte vysokému zatížení kol.

kus 15 007,04 212 199,60 es Urs 2018 01

kus

14,000

14,000

14,140

14,140

14,140

4,000

3,000

1,000

4,000

14,0001

6 500,00 26 000,00

52 899104112 kus 978,50 13 699,00 es Urs 2018 01

PŠC

VY

VV

53 M 28661935a

54 K 899104211

VY

VY

55 K 899623161

14
Soucet

Poklop litinová BOO kus

Demontáž poklopU litinových a ocelových vcetne rámu, hmotnosti jednotlive pres
kus

150 Kg

4
Soucet
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevreném výkopu, beton tr.

C 20/25 m3

14,000
14,000

14,®0 2 535,00

4,000 489,25

4,000

4,000

14,000 2 821,50;

35 490,00

1 957,00 es Urs 2018 01

39 501,00 es Urs 2018 01
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, . j.cena CenováPC Typ Kód Popis MJ Mnozstvi Cena celkem [CZK]
[CZK] soustava

PSC

VY

VY

VY

14,000

14,000

D 997

56 K 997013501 t 41,056 236,70

29 755,75

9 717,96 es ÚRS201801

PšC

VY

VY

57 K 997013509

41,056

41,056

t 369,504 10,34 3 820,67 es Urs 2018 01

PšC

VY

VY

58 K 997013802

Poznámka k souboru cen:
1. Obetonování zdiva stok ve Štole se ocenuje cenami souboru cen 359 31-02 výpln za rubem

cihelného zdiva stok Cásti A 03 tohoto katalogu.

"Sa"
14*1

Soucet

Presun sute
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 prostredek až po místo
sloŽení na urcené skládce nebo meziskládce. 2, V cene -3501 jsou zapocteny i náklady na složeni
suti na skládku nebo meziskládku. 3, Ceny jsou urceny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku
jakýmkoliv zpusobem silniCní dopravy (i prostrednictvím kontejneru). 4. Odvoz suti z meziskládky
se ocenuje cenou 997 01-3511.

41,056

Soucet
'Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na

vzdálenost Príplatek k cene za každý další i zapocatý 1 km pres 1 km

Poznámka k souboru cen:
l. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naloženi suti na dopravní prostredek aŽ po místo
staženi na urcené skládce nebo meziskládce. 2. V cene -3501 jsou zapocteny i náklMy na složeni
suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou urceny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku
jakýmkoliv zpusobem slin icni dopravy (j prostrednictvim kontejneru). 4. Odvoz suti z meziskládky
se ocenuje cenou 997 01-3511.

41,056*9

Soucet
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu

zatrídeného do Katalogu odpadU pod kódem 170 101

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedenév souboru cen je doporuceno upravit podle aktuálnich cen místne príslušné skládky
odpadu. 2. Uložení odpadu neuvedených v souboru cen se ocenuje individuálne. 3. V cenách je
zapocítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Prípadné drceni stavebního
oclpodu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drceni stavebního odpadu z katalogu 80U-6 Demolice
objektu.

41,056

Soucet

Presun hmot
Presun hmot pro trubní vedeni hloubené z trub z plastických hmot nebo
sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevreném výkopu dopravní

vzdálenost do 15 m

369,504
369,504

t , 41,056 395,00' 16 217,12 es Urs 2018 01

PŠC

VY

VY

41,056

41,056

D 998

59 K 998276101 t 1 128,095 280,58

316 524,60

316 524,60 es Urs 2017 02

'S)
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" ' · . . J.cena CenováPC Typ Kod Popis MJ Mnozství Cena celkem [CZK]
[CZK] soustava

D PSY

D 721
60 K 721241103.TPS

VY

VY

61 K 721242805

VY

VY

62 K 998721101

Práce a dodávky PSY

Zdravotechnika - vnitrní kanalizace
Lapac strešních splavenin - gajgr z litiny ON 150 , kus

15
Soucet

Demontáž lapaCu strešních splavenin ON 150 : kus

15
Soucet

Presun hmot pro vnitrní kanalizace stanovený z hmotnosti presunovaného materiálu

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m t

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro presun hmot stanovený z hmotnosti presunovaného materiálu se používají tehaý,
pokud je možné urcit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se zapocítává i hmotnost
materiálu ocenovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznacne stanovit hmotnost
presunovaných materiálu, lze pro výpocet presunu hmot pouŽit orientQcne procentní sazbu, Touto

sazbou se vynásobí rozpoctové náklady za celý stavební díl vCetne nákladu na materiál ve
specifikacích. 3. Príplatek k cenám -1187 pro presun provádený bez pouŽiti mechanizace, tj. za

ztížených podmínek, lze pouŽit pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto zpusobem skutecne
premistuje.

15,000

15,000
15,000

15,000

15,000
15,000

0,464

62 960,28
47 180,28

2 833,49 42 502,28

250,00

2 000,00

3 750,00 es Urs 2018 01

928,00 es Urs 2018 01

PšC

D 764

63 K 764001901
VY

VY

64 M 13814185

VV

VY

65 M 1381381425a

66 K 998764101

Konstrukce klempírské
.Napojeni na stávající klempírské konstrukce délky spoje do 0,5 m

15
Soucet

plech hladký fz jakost Dx51-rz275 ti 0,6mm tabule

15'0,006
Soucet

pomocný materiál

Presun hmot pro konstrukce klempírské stanovený z hmotnosti presunovaného

materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

kus

l t

15,000

15,000

15,000

0,090

0,090
0,090

15,CU)

500,00

5 000,00

15 780,00
7 500,00 es Urs 2018 01

450,00 es Urs 2018 01

kus 45QOO 6 750,00

t 0,540 2 000,00 1 080,00 es Urs 2018 01

r<j
*
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Rekonstrukce místních komunikací ve meste Brandýs n. l. - Stará Boleslav - Na Tvrzi

objekt:

16052018_4 - Rekonstrukce místních komunikací ve meste Brandýs n.L. - Stará
Boleslav - Na Tvrzi VRN-Ostatní

KSO: 822827
Místo: Na Tvrzi
CZ-CPV: 45000000-7

Zadavatel:
Mesto Brandýs n.L. - Stará Boleslav

Uchazec:
SpoleCnost STAVOKOMPLET-STAVBY DLOUHÝ

Projektant:

SunCad, s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ: 2
Datum: 19.08.2019
CZ-CPA: 42

lC:
DIC:

lC: 47052945

DIC: CZ47052945

lC:
DIC:

Cena bez DPH 281 500,00

Základ dane Sazba dane výše dane
DPH základní 281 500,00 21,00% 59 115,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 340 615,00

Nj
-m
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REKAPITULACE CLENENÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

objekt:

Rekonstrukce místních komunikaci ve meste Brandýs n. l. - Stará Boleslav - Na Tvrzi

16052018_4 - Rekonstrukce místních komunikací ve meste Brandýs n.L. - Stará

Místo:

Zadavatel:

Uchazec:

Na Tvrzi

Mesto Brandýs n.L. - Stará Boleslav
SpoleCnost STAVOKOMPLET-STAVBY DLOUHÝ

Datum: 19.08.2019

projektant:
SunCad, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

VRN - Vedlejsi rozpoctové náklady

VRN1 - Pruzkumné, geodetické a projektové práce

VRN3 Zarízení stavenište

VRN6 - Územní vlivy

VRN7 - Provozní vlivy

281 500,00

281 500,00

115 000,00

132 500,00

28 000,00

6 000,00

d-
ÉA
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