
PČ Typ Kód Popis MJ

VV 0,3*0,3*0,1*6
w Součet

Množství j.cena [CZK]

0.054
0,054

Cena celkem [CZK]

D 8
16 K 87111000a
17 K 871161141

49 305,53
1,000 2 000,00 2 000,00

21,500 80,00 1 720,00

PSČ

VV
W

18 M 28613595

19 K 871181141

21,500
21,500
21,500 25,02 538,02

1,500 87,00 130,50

PSČ

VY
VY

20 M 28613597

21 K 871211811

1,500
1,500
1,500 57.09 85,63

23,000 32,77 753.71

PSČ

22 K 879171111

PSČ

l
23 K j891181112

Trubní vedeni
Tvarovky pro vodovod a kanalizaci TO kus

Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 32 x 3,0 mm m
Poznámka k souboru cen.'
1. V cenách potrubí nejšou započteny náklady na: a) dodáni potrubí; potrubí se oceňuje ve speciňkaci: ztratné lze dohodnout u tmb
polyetylénových ve výši 1.5 %,' u trub z tvrdého PVC ve výši 3 %, b) dodáni tvarovek: tvarovky se oceňuji ve speciňkaci. 2. Ceny -2111 jsou
určeny i pro plošné kolektory primámich okruhů tepelných čerpadel.
21.50
Součet
potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 11 32x3, O dl 12m m

Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 50 x 4,6 mm m
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách pohubl nejsou započteny náklady na.' a) dodáni potrubí," potrubí se oceňuje ve specifikaci: ztratné lze dohodnout u trub
polyetylénových ve výši 1,5 %.' u trub z tvrdého PVC ve výši 3 %. b) dodáni tvarovek: tvarovky se oceňuP ve speciňkaci. 2. Ceny -2111 jsou
určeny i pro plošné kolektory pňmám/ch okmhů tepelných čerpadel.
1,5
Součet
potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 11 5Ox4, 6 dl 12m m

Bouráni stávajícího potrubí z pdyetylenu D 50 mm m

Poznámka k souboru cen"
1. Ceny jsou určeny pro bouráni vodovodního a kana//začniho potrubí. 2. V cenách jsou započteny náklady na bouráni potrubí včetně tvarovek.

Montáž vodovodní přípojky na potrubí DN 32 kus

Poznámka k souboru cen.'
1. Ceny jsou určeny pro polyetylenové a PVC potrubí. 2. Ceny jsou určeny pro jedno napojeni vnitMi instalace objektu na vodovodní přípojku.

Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop do DN 40 kus

Poznámka k souboru cen."
1. V cenách jsou započteny i náklady.' a) u šoupátek ceny -1112 na vytvořeni OtvOril ve stropech šachet pro prostup zemních souprav
šoupátek, b) u hlavních ventilů ceny -3111 na osazeni zemních souprav, C) u navrtávacich pasů ceny -9111 na výkop montážních jamek,
opravu izolace ocelových trubek a na osazení zemních souprav. 2. V cenách nejsou započteny náklady na" a) dodáni vodoměrů, šoupátek,
uzavíracích klapek, ventilů. montážních vložek, kompenzátorů. koncových nebo zpětných klapek, hydrantů, zemních souprav, šoupátkových
koleček, šoupátkových a hydrantových klíčů, navrtávac/ch pasů, tvarovek a kompenzačních nástavců,' tyto armatury se oceňu// ve specňkaci,
b) podk/adnl bloky pod armatury: bloky se oceňuji příslušnými cenami Souborů cen 452 2 . - . 1 Podkladní a zajištbvacl konstrukce zděné na
maltu cementovou, 452 3< . 1 Podkladní a za/i'štbvac/ konstrukce z betonu, 452 35- . 1 Bedněni podkladních a za/ištbvacich konstrukci části A
01 tohoto ceníku, C) obsyp odvodňovacího zařizenl hydrantů ze štěrku nebo štěnkop/sku: obsyp se oceňuje přis/ušnými cenami souboru cen
451 5 . -. 1 Lože pod potrubí. stoky a drobné objekty části A 01 tohoto katalogu, d) osazení hydrantových. šoupátkových a ventilových poklopů:
osazeni poklopů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 899 40-11 Osazeni poklopů litinových části A 01 tohoto katalogu. 3. V cenách
891 52-4121 a -5211 nejsou započteny náklady na dodáni těsnicích pryžových kroužků. Tyto se oceňuji ve speciňkaci, ne/šouji zahrnuty v
ceně tmb. 4. V cenách 891 ..-5313 nejsou započteny náklady na dodáni potrubní spojky. Tyto jsou zahrnuty v ceně trub.
1"5
Součet
A VK šoupátko 3. 1. do DN 25-40, stavební délka f4. PN 10/16 kus

Montáž navrtávácích pasú na potrubí z jakýchkoli trub do DN 80 kus

1,500 415,69 623.54

6,000 631,91 3 791,46

PSČ

VY
VV

24 M AVK03011940

25 K 891249111

6,000
6,000
6,000 3 332,70 19 996,20

6,000 991,91 5 951,46

C5"
CT
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PŠC

VV
VV

26 M 42271410

27 K 892233122

PSČ

28 K 892241111

PSČ

VV
VV
VV

29 K 899401112

Poznámka k souboru cen."
1. V cenách jsou započteny l náklady." a) u šoupátek ceny -1112 na vytvořeni Qtvoňj ve stropech šachet pro prostup zemních souprav
šoupátek, b) u hlavních venti/ú ceny -3111 na osazeni zemních souprav, C) u navrtávacich pasů ceny -9111 na výkop montážních jamek,
opravu izolace ocelových trubek a na osazeni zemních souprav. 2, V cenách nejsou započteny náklady na" a) dodáni vodoměrů, šoupátek,
uzavíracích klapek, ventilů, montážních vložek, kompenzátorů, koncových nebo zpětných klapek, hydrantů, zemních souprav, šoupátkových
koleček, šoupátkových a hydrantových klíčů, navrtávecich pasú, tvarovek a kompenzačních nástavců: tyto armatury se oceňuji ve spec/ňkaci,
b) podkladní bloky pod armatury,' bloky se oceňuji př/s/ušnými cenami souborů cen 452 2 , - . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce zděné na
maltu cementovou, 452 3"- . 1 Podkladní a zajištóvaci konstrukce z betonu, 452 35- . 1 Bedněni podkladních a zaµšťovac/ch konstrukci část/ A
01 tohoto ceníku, C) obsyp odvodňovacího zařízeni hydrantů ze štěrku nebo štěnkop/sku,' obsyp se oceňuje příslušnými cenami souboru cen
451 5 . -. 1 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty částiA 01 tohoto katalogu, d) osazeni hydrantových, šoupátkových a ventilových poklopů:
osazeni poklopů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 899 40-11 Osazeni poklopů litinových Části A Oj tohoto katalogu 3. V cenách
891 52-4121 a -5211 nejsou započteny náklady na dodáni těsn/c/ch pryžových kroužků. Tyto se oceňuji ve specinkacl nejsou-li zahrnuty v
ceně trub. 4. V cenách 891 ..-5313 nejsou započteny náklady na dodání potrubní spojky. Tyto jsou zahrnuty v ceně trub.

1"5
Součet

pás navrtávaci z tvárné litiny do DN 32-50mm, rozsah (60-67), odbočky 1", 5/4':6/4':2" kus

Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 m

Poznámka k souboru cen.'
1. V cenách jsou započteny náklady na napuštěni a vypuštění vody, dodáni vody a dezinfekCniho_ prostňedku. _ __ _ _ ____ _ _ _ _ _ _ ,
Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 m

Poznámka k souboru cen.
1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečenijednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu potrubí. 2. V cenách jsou započteny náklady.'
a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku, b)
u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečeni konce zkoušeného úseku potrubí, na montáž a demontáž koncových
tvarovek, na montáž zas/epovac/ příruby, na zaslepeni odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odboču//ci řady,

1,5
21,5
Součet

Osazeni poklopů litinových šoupátkových kus

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách osazeni poklopů jsou započteny i náklady na jejích podezděni. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodáni poklopů,' tyto se
oceňuji ve specifikaci. Ztratné se nestanoví. _ _ _ _ _ _ __ _
poklop litinový typ 504-šoupátkový kus

Signalizační vodič ON do 150 mm na potrubí m

23
Součet
Kryti potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 20 cm m i

6,000
6,000
6,000 1 332,70 7 996,20

23,000 22,94 527,62

23,000' 16,11 370,53,

PSČ

' 30 M VAG.V8705002

31 K 899721111

VV
VV

32 K t899722111

1,500
21,500
23,000

6,000 407,69 2 446,14

6,000 301,30 1 807,80

23,000 17,27 397,21

23,000
23,000
23,000 7,37 169,51

D 997
33 K 997013509

Přesun sutě
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 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 i náklady na složeni suti na skládku nebo meziskládku. 3. Cenyjsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo
meziskládku jakýmkoliv způsobem s//n/čn/ dopravy (i prostředni'ctvim kontejnerů). 4. Odvoz suti z mez/sk|ádky se oceňuje cenou 997 01-3511.

0,016*9
Součet
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením

11,82
t 0,144 10,34 1,49

PSČ

VV
VV

34 K 997013511

0,144
0,144

t 0,016 335,35 5,37

G3
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PSČ

35 K 997013831

Poznámka k souboru cen'
1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naloženi suti na dopravní prostředek na meziskládce až po místo složeni na určené skládce. 2. V
ceně jsou započteny i náklady na naloženi suti na dopravní prostředek a její složeni na skládku. 3. Cena je určena pro odvoz suti na skládku
jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i pmstřednictv/m konte/nenů). 4. Příplatek k ceně za každý da/š/i započatý 1 km přes 1 km se oceňuje
cenou 99 7 01-3509.
Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904

Poznámka k souboru cen.'
1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně přis/ušné skládky odpadů. 2. Uloženi odpadů neuvedených
v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za uk/ádan/ odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení
stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drceni stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

Přesun hmot
Přesun hmot pro trubní vedeni z trub z plastických hmot otevřený výkop
Poznámka k souboru cen
1. Položky přesunu hmot nelze užit pro zeminu. sypaniny, štěrkopísek. kamenivo ap. Případná manipulace s tímto materiálem se oceňuje
souborem cen 162 .0-11 Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny katalogu BOO-I Zemni práce.

t 0,016 310,00 4,96

PSČ

D 998
36 K 998276101

8 037,90
t 7,459 1 077,61 8 037,90

PSČ

D PSV

D 722
37 K 722131934

4 201,62

4 201,62
5.000 472,02 2 360,10

PSČ

VV
VY

38 K 722131936

PŠC

VV
VV

39 K 722290226

Práce a dodávky PSV
Zdravotechnika - vnitřní vodovod
Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 32 kus
Poznámka k souboru cen:
1. Množství zpětné montáže závitového potrubí (ceny -1921 až -1929) se unCi podle ustanovenl kapitol 351 a 352 Všeobecných podmínek části
A 02. 2. Ceny položek -0991 až -0996, -1942 až -1969 platl i pro opravy vodovodního potrubí z plastových tmb.
5
Součet
Potrubí pozinkované závitové propojeni potrubí DN 50 kus
Poznámka k souboru cen
1. Množství zpětně montáže závitového potrubí (ceny -1921 až -1929) se urči podle ustanoveni kapitol 351 a 352 Všeobecných podmínek části
A 02. 2. Ceny položek -0991 až -0996. -1942 až -1969 pIati i pro opravy vodovodního potrubí z plastových tmb.
1
Součet
Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 m
Poznámka k souboru cen:
1. Cenami se oceňuji di/či zkoušky těsnosti vodovodniho potrubí, které bude v dalším pracovním postupu zakryto nebo se stane nepřístupným.
2. Cenami nelze oceňovat celkově zkoušky těsnosti rozvodů vodovodního potrubí. 3. V cenách je započteno i dodáni vody, uzavřeni a
zabezpečeni konců potmbi. 4, V cenách -0234 a -0237je započteno i dodáni desinfekčního prostředku.
1,5"21,5
Součet
Přesun hmot tonážni pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m l t
Poznámka k souboru cen.'
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se použivaji tehdy, pokudje možné určit hmotnost za celý stavební
díl. DO této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve speciňkaci 2 pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost
přesunovaných materiálů. lze pm výpočet přesunu hmot použit orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí nozpočtové náklady za
celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve speciňkacich. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použiti mechanizace. ti za
ztížených podmínek, lze použit pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přem/stůje.

5,000
5,000
1,000. 765,48 765.48

1,000
1,000

23,000 43,40 998,20'

PSČ

VY
VV

40 K 998722101

23,000
23,000

0,014 5 560,00 77,84

PSČ

CJ
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce ul.U Přelízky

objekt'

27022019_302 - Rekonstrukce ul. U Přelizky_Kanalizace

KSO: 822 CC-CZ: 2
Mišto: Brandýs n.L. 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:

lng.M.pejchal DIČ.

Zpracovatel: IČ:

lng.M.pejchal DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 143 496,83

Základ daně Sazba daně výše daně

DPH základni 1 143 496,83 21,00% 240 134.33
snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 383 631,16

¢CJ
C"'!
p3
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce ul.U Přelizky

objekt"

27022019_302 - Rekonstrukce úl. U Přelizky_Kanalizace
Místo: Brandýs n.L.

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

Datum: 19.08.2019

Projektant: lng.M.Pejchal
Zpracovatel: lng.M.Pejchal

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV
1 - Zemni práce

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

8 - Trubní vedeni

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

1 143 496,83

1 137 376,83

604 285,02
6 000,00

20 715,34
396 936.05

34 223,82

75 216,60

6 120,00

6 120,00

C'J

C"
ej
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

objekt:

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

Rekonstrukce uI.U Přelizky

27022019_302 - Rekonstrukce ul. U Přelizky_Kanalizace
Brandýs n.L.

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

Datum: 19.08.2019

Projektant: lng.M.Pejchal
Zpracovatel: Ing.M.Pejchal

PČ Typ Kód Popis MJ

Náklady soupisu celkem

Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

1 143 496,83

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1
1 ' K 11510110a

VY
VV
VV

2 K 132201201

1 137 376,83

604 285,02
1,000 45 000,00 45 000.00

1,000
1,000

267,400 174,24 46 591,78

pse

VV
VV
VY

3 K 132201209

PŠC

VV
VY

C ) 4 K 132212201

Zemni práce
Přečerpáváni splaš.vod sou
°'přečerp. splašk.vod při přep kania a připo při st"
1
Součet
Hloubeni rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemistěnl výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehozeni výkopku na
pňjeh/ém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naloženi na dopravní prostňedek. 2. Hloubeni rýh pň' lesnícko-technických
melioracích se oceňuje: a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, j když skutečný objem výkopu je větší, b) mimo strže pro
příčná a podélná zpevněni dna a bňehů pod obrysem výkopu pro koíyta vodoteči, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, pkdprahů,
prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdi, dlažeb, rovnanin, plůtků a hati, pro jakoukoliv Silku týhy, pň' objemu do 100 m3 cenami příslušnými
pro objem výkopu do 100 m3 a pňjakémkoliv ob/emu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3. 3,
Náklady na svislé přemístěni výkopku nad 1 m hloubky se urči dle ustanoveni článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. Předepisuje-
h" projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použiti trhavin, oceňuje se toto hloubeni.' a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-
1201 Do/amováni hloubených vykQpávek. b) v tekoucí vodě pň jakékoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použit pro hloubeni rýh a
hloubky přes 16 m Tyto práce se oceňuji individuálně.
"výkop v zast oblasti"
668,5*0,4
Součet
Příplatek za lepivost k hloubeni rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3
Poznámka k souboru cen"
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístěni výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na pňehozeni výkopku na
pň'/eh/ém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naloženi na dopravní prostředek. 2. Hloubeni rýh pii /esnjcko-techn/ckých
melioracích se oceňuje.' a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší, b) mimo strže pro
příčná a podélná zpevněni dna a břehů pod obrysem výkopu pro koiyta vodoteči, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, přědprahů,
prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdi, dlažeb, rovnanin, plůtků a hati, pro jakoukoliv šliku rýhy, pň' objemu do 100 m3 cenami příslušnými
pro objem výkopu do 100 m3 a pň jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3. 3.
Náklady na svislé pňemistěni výkopku nad 1 m hloubky se urči dle ustanoveni článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. Předepisuje-
ii projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použiti trhavin, oceňuje se toto hloubeni.' a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-
1201 Do/amován/ hloubených vykopávek, b) v tekoucí vodě pii jakékoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použit pro hloubeni rýh a
hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňuji ind/"v|'duä/ně
267,4*0,5

Součet
l

Hloubeni rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 m3

Strana 3 z 10

267,400
267,400
133,700 27,54 3 682,10

133,700
133,700
66,850 1 200,00 80 220,00



PČ Typ Kód Popis MJ M nožstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PSČ

VV
VY

5 K 132212209

PSČ

VV
VV

6 K 132301201

66,850
66,850
33,425 181,43 6 064.30

33,425
33,425

267,400 199,65 53 386,41

PSČ

W
VV

7 K 132301209

267,400
267,400
133,700 66,60 8 904.42

PSČ

VY
VV

8 K 132312201

PSČ

VY
VV

9 K 132312209

PŠC

VV
VY

10 K 151101101

Poznámka k souboru cen.'
1. V cenách jsou započtenyi náklady na přehozeni výkopku na pň"/eh/ém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo naložení
výkopku na dopravní prostředek. 2 V cenách 12-2201 až 41-2202 je započítán i svislý přesun hominy po házeCkách do 2 metrů
668,5*0,1
Součet

Příplatek za lepivost u hloubeni rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3 m3

Poznámka k souboru cen.'
1 V cenách jsou započteny i náklady na přehozeni výkopku na pň/eh/ém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo naloženi
výkopku na dopravní prostředek. 2. V cenách 12-2201 až 41-2202 je započítán i svislý přesun horniny po házečkách do 2 metní
66,85*0.5
Součet
Hloubeni rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 m3
Poznámka k souboru cen."
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přem/stěn/ výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehozeni výkopku na
pň/eh/ém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naloženi na dopravní prostředek 2 Hloubeni rýh pni lesnícko-technických
melioracích se oceňuje." a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný ob/em výkopu je větší. b) mimo strže pro
příčná a podélná zpevněni dna a bňehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles. stupňů, boků, pňedprahů,
prahů, odháněk. výhonů a pro základy zdi, dlažeb, rovnania plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, pň objemu do 100 m3 cenami příslušnými
pro objem výkopu do 100 m3 a pii jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3. 3.
Náklady na svislé přemístěni výkopku nad 1 m hloubky se urči dle ustanoveni článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. Pňedepisuje-
ii projekt hloubit íýhy 5 až 7 bez použiti trhavin, oceňuje se toto hloubeni: a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-
1201 Do/amován/ hloubených vykopávek, b) v tekoucí vodě pň' jakékoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použit pro hloubeni rýh a
hloubky přes 16 m Tvto práce se oceňuii individuálně.
267,40
Součet
Příplatek za lepivost k hloubeni rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 m3
Poznámka k souboru cen."
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístěni výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehozeni výkopku na
pň/eh/ém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naloženi na dopravní pmstňedek, 2. Hloubeni rýh pň lesnícko-technických
me/ioracich se oceňuje: a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší, b) mimo strže pro
příčná a podélná zpevněni dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodoteči, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, pňedprahů,
prahů. odháněk, výhonů a pro základy zdi, dlažeb, rovnanin, plůtků a hati, pro jakoukoliv šířku rýhy. pii objemu do 100 m3 cenami příslušnými
pro objem výkopu do 100 m3 a pň jakémkoliv ob/emu výkopu pNs 100 m3 cenami př/s/ušnými pro objem výkopu pies 100 do 1 000 m3. 3
Náklady na svislé přemistěnl výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanoveni článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. Předepisu/e-
ii projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použiti trhavin, oceňuje se toto h/ouben/: a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201. 138 50-1201 a 138 60-
1201 Do/amován/ hloubených vykopávek, b) v tekoucí vodě při jakékoliv její 'ych/osti individuálně. 5. Ceny nelze použít pro hloubeni rýh a
h/oubkv piěs 16 m. Tyto práce se oceňui/ individuálně.
133,7
Součet
Hloubeni rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4 m3
Poznámka k souboru cen.'
1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na pň/eh/ém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo naloženi
výkopku na dopravní prostředek. 2, V cenách 12-2201 až 41-2202 je započítán i svislý přesun hominy po házečkách do 2 metní
66,85
Součet
Příplatek za lepivost u hloubeni rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 4 m3
Poznámka k souboru cen.'
1. V cenách jsou započteny i náklady na pňehozeni výkopku na pň/eh/ém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo na/ožen/
výkopku na dopravní prostředek. 2. V cenách 12-2201 až 41-2202 je započítán i svislý přesun hominy po házečkách do 2 metrů
33,425
Součet
Zřízeni příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 :

133.700
133,700
66,850 1 200,00 80 220,00

66,850
66,850
33,425 210.00 7 019,25

33,425
33,425

731,200 52,30 38 241,76

\.n
C:'
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PČ Typ Kód Popis MJ

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro roubeni a rozepření stěn i jiných výkopů se svislými stěnami, pokudjsou tyto výkopy pro podzemní vedeni rozměru do
1 250 mm. 2. Plocha mezer mezi pažinami pň/Qžného pažení se od plochy příložného pažení neodečítá," nezapažené plochy u pažení

PSČ zátažného nebo hnaného se od plochy pažení odečitaji. 3. :ředepisu/e-h projekt: a) ponechat pažení ve výkopu, oceňuje se toto pažení cenamisouboru cen 151 . 0-19 Pažení stěn s ponecháním a rozep "enl stěn cenami souboru cen 151 . 0-13 Zřízeni nozep "eni zapažených stěn výkopů,
b) vzepřeni stěn, oceňuje se toto odstraněni pažení stěn výkopu cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a vzepření stěn cenami souboru
cen 151 . 0-14 odstraněni vzepřeni stěn, C) kotveni stěn, oceňuje se toto Odstraněni pažení stěn cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a
kotveni stěn příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.

VY (146"11,2"25,6)*2*2
vv Součet

11 , K 151101111 Odstraněni příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m l m2

VV 731,2
vv Součet

12 l K 161101101 Svislé přemistěnÍ výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3
Poznámka k souboru cen
1, Ceny -1151 až -1158 lze použiti pro svislé přemístěni maten"á/u a stavební Suti z konstrukci ze zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu

PŠC prostého, prokládaného, železového i předpjatého, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopíšb, 2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m,
přes 2, 5 m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přémistěni výkopku od o do 2, 5 m, od O do 4 m atd. 3. Množství materiálu i stavební suti z
rozbouraných konstrukci pro přemístěni se rovná objemu konstrukci před rozbouráním.

VV 267.4"2
vv Součet

13 K 162701105 Vodorovné přemístěni do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3
Poznámka k souboru cen."
1. Ceny nelze použit, předepisuje-/i projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům,' toto přemlstěnl se
oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách
nejsou započteny náklady na rozhrnuti výkopku na násypišti: toto rozhrnuti se oceňuje cenami souboru cen 171 . O- . . Uloženi sypaniny do

PŠC násypů a 171 20-1201 Uloženi sypaniny na skládky. :. její na dopravní dráze pro vodorovné přemístěni nějaká překážka, pro kterou je nutnopřekládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního p ostředku na jiný obvyklý dopravní prostřédek, oceňuje se toto lomené vodorovné
přemístěni výkopku v každém Úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a p/bkládán/ výkopku cenami souboru cen 167 10-3 .
Nakládáni neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanoveni pozn. číslo 5. 5. Přeml"stůje-/i se výkopek z dočasných skládek vzdálených
do 50 m, neoceňuje se nakládáni výkopku, i když se provádí. Toto ustanoveni neplatí, vylučuje-li projekt použiti dozeru. 6. V cenách
vodorovného přemístěni sypaniny nejsou započteny nák/adv na dodávku mateňá/u, tyto se oceňuji ve specifikaci.

VV 170,4
vv Součet

14 K 171201211 ÍPoplatek za uloženi stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t
Poznámka k souboru cenPSČ 1 Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle m/stn/ch podmínek

VY 170,4*1,8
vy Součet

15 k 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3

Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

731,200
731,200
731,200 12,50 9 140,00
731,200
731,200
534,800! 88,66 47 415,37

534,800
534,800
170,400 226,52 38 599.01

170,400
170,400
306,720 105,00 32 205,60

306,720
306,720
498,100 85,50 42 587,55
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PSČ

W
W

16 K 175151101

Poznámka k souboru cen.'
1 Ceny 174 10- jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutněni." a) z hornin soudržných do 100 % PS, b) z hornin nesoudížných do /(d)
0.9, C) z hornin kamenitých pro jakoukoliv mim zhutněni. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení
se zásyp individuálně, 3. Ceny nelze použit pro zásyp rýh pro drenážni trativody pm lesnícko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto
rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemni práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů
z betonových a železobetonových tmb v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šliku kanálu."
cena obsahuje inák/ady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4, V cenách 10-1101. 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je
započteno přemístěni sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostom. mě/éno k těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102
je započteno přem/stěn/ sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostom. měřeno k těžišti skládky, 6. Objem zásypu je rozdíl
objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukci nebo uložených vedení is jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá
objemem hominy vytlačené konstrukci). Objem potrubí do DIV 180, příp. is obalem. se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanoveni objemu
zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, pňcház/-/i v úvahu . 7.
Odklizeni zbylého výkopku po provedeni zásypu záňezů se šikmými stěnami pro podzemní vedeni nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedeni
se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku." a) do 1 m3 na 1 m vedeni a jedná se q výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládáni
výkopku nebo sypaniny a 152 . O-l . Vodomvné přem/stěn/ výkopku. v případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojeni a naloženi výkopku
cenami souboru cen 122 , O-l . souboru cen 162 . O-l . Vodorovné přemístěni výkopku: b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt přédepiše,
že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přem/stěn/ výkopku cenami souboru cen 162 . O-I . Vodorovné
pňemistěni výkopku. pň zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naloženi ani rozpojeni výkopku. Jestliže se zbylý výkopek
neodk//zi', nýbrž rozpmst/rá podél výkopu a nad výkopem, platl poznámka č. 8, 8. Rozpnostňeni zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem
po provedeni zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje a) cenou 171
20-1101 Uloženi sypaniny do nezhutněných násypů. není-li projektem pňedepsáno zhutněni rozprostřeného zbylého výkopku, b) cenou 171 10-
1111 Uloženi sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutněni rozprostřeného zbylého výkopku, a to v ob/emu vypočteném
podle poznámky Č.6. příp. zmenšeném o objem výkopku. který byl již odklizen. 9. Mim zhutněni pňedepisuje projekt.

498,1
Součet
Obsypáni potrubí strojně sypaninou bez prohozeni, uloženou do 3 m
Poznámka k souboru cen.'
1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšiho pnůměru potrubí příp. i s obalem a projektované
tloušťky obsypu nad. případně i pod potrubím. Pro odečitánl objemu potrubí se započ/távaji všechny vestavěné konstmkce nebo uložené
vedeni i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem hominy vytlačené konstrukci). 2. Mím zhutnění předepisuje projekt. 3. V
cenách nejsou zahmuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve speciňkaci. 4, V cenách nejsou zahmufý náklady na prohozeni
sypaniny, tyto náklady se oceňuji položkou 17511-1109 Příplatek za prohozeni sypaniny.
106,1
Součet
štěrkodrt' frakce 0/22
106,1*2 'Přepočtené koeficientem "množství

498,100
498,100

m3 : 106,100 150,70 15 989,27

PSČ

VV
VV

17 M 58344155
VV

D 3
18 K 34100001b

D 4
19 K 451573111

Svislé a kompletní konstrukce
Ochrana stávajících konstrukcí exteriéru

106,100
106,100

t 212,200 231,00 49 018,20
212,200

6 000,00
kus 1,000 6 000,00 6 000,00

Vodorovné konstrukce
Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 21,200
Poznámka k souboru cen:
1, Ceny -1111 a -1192 lze použit i pm zř/zen/ sběrných vrstev nad denážn/mi trubkami. 2. V cenách -5111 a -1192 jsou započtenyi náklady na
prohozeni výkopku získaného pii zemních pracích.
21,2 21,200
Součet , __ _. , 21,200

Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop m3 3,688

Poznámka k souboru cen."
1. Ceny -1121 až -1191 a -1192 lze použit j pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce. 2. Ceny -2121 až -2191 a -2192 jsou určeny
pro jakékoliv úkosy sedel.
2 2,000
"Sa"
1,5"1,5*0,15*(3"2) 1,688

20 715,34
500,83 10 617,60

PSČ

VV
VY

20 K 452311131 2 738,00 10 097,74

PSČ

VV
VV
VV
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PČ Typ Kód Popis MJ

vy Součet

Množství j.cena [CZK]

3,688

Cena celkem [CZK]

D
21 K

PSČ

VV
VV

22 K

PŠC

VY
VY

23 K

VV
VV
VV

24 K

VV
VV

25 M

26 K

PSC

VV
VV

27 M
,28 K

pse

VV
VV

29 M

30 K

PSC

8 Trubní vedeni
810351811 Bourání stávajícího potrubí z betonu DN do 200 m

Poznámka k souboru cen"
1. Ceny jsou určeny pro bourání vodovodního a kana/izačn/ho potrubí. 2, v cenách jsou započteny náklady na bouráni potmbi včetně tvarovek.

24,6
Součet

810391811 Bouráni stávajiciho potrubí z betonu DN přes 200 do 400 m

Poznámka k souboru cen.'
1. Ceny jsou určeny pro bouráni vQdovodniho a kana/i'začnihc potrubí. 2 V cenách jsou započteny náklady na bouráni potrubí včetně tvarovek.

131
Součet

82036181a Bouráni šachet betonových ve výkopu m
"bouř Sa TO"
4"(3+1)
Součet

87135031a Montáž kanal.potr.korug150 m
25,6
Součet

28614146 trubka kanalizační PP korugovaná DN 150x6000 mm s hrdlem SN10 m

871350410 Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 z polypropylenu DN 200 m
Poznámka k souboru cen.
1 V cenách montáže potmbi nejsou započteny náklady na dodáni trub, e/ektrospojek a těsnicích kroužků pokud tyto nejsou součásti dodávky
potrubí. Tyto náklady se oceňuji ve speciňkaci. 2. V cenách potrubí z trubek polyetylenových a polypropylenových nejsou započteny náklady na
dodáni tvarovek pouzitých pm napojení na jiný druh potrubí; tvarovky se oceňuji ve speciňkaci 3. Ztratné lze dohodnout: a) u trub kana/izaCn/ch
z tvrdého PVC ve směrné výši 3 %, b) u trub polyetylenových a polypropylenových ve směmé výši 1,5.
11,20
Součet

28617044 trubka kanahzačni PP korugovaná DN 200x6000 mm SN 10 m

871390410 Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 z polypropylenu ON 400 m
Poznámka k souboru cen.'
1. V cenách montáže potrubí nejsou započteny náklady na dodáni trub, e/ektrospojek a těsnicích kroužků pokud tyto nejsou součásti dodávky
potrubí. Tyto náklady se oceňuji ve speciňkaci. 2 V cenách potrubí z trubek po/yeW/enových a polypropylenových nejsou započteny náklady na
dodáni tvarovek použitých pro napojeni na jiný druh potrubí,' tvarovky se oceňujl ve speciňkaci. 3. Ztratné lze dohodnout: a) u hub kana/izačn/ch
z Nndého PVC ve směrné výši 3 %, b) u trub polyetylenových a polypropylenových ve směrné výši 1,5
146
Součet

28617047 trubka kanalizační PP korugovaná DN 400x6000 mm SN 10 m

877310410 Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub korugovaných DN 150 kus
Poznámka k souboru cen"
1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodáni tvarovek. Tyto náklady se oceňuji ve speciňkaci. 2, V cenách montáže
tvarovek jsou započteny náklady na dodáni těSňjCiC/7 kroužků, pokud tyto nejsou součásti dodávky tvarovek.

5
Součet

2861 7338 koleno kanalizace PP KG DN 160x45" kus

877390420 Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub korugovaných dn 400 kus

396 936,05
24,600 197,00 4 846,20

24,600
24,600

131,000: 244,00 31 964,00

131,000
131,000

16,000 850,00 13 600,00

16,000
16,000
25,600 159,94 4 094,46
25,600
25,600
25,600 i 130,49 3 340,46

;11,200! 230,78 2 584,74

11,200
11,200
11,200 201,48 2 256.58

146,000 393,14 57 398,44

VY
VV

31 M
Gj 32 k

&,

146,000
146,000
146,000 741,75 108 295,50

5,000 237,50 1 187,50

5,000
5,000
5,000 273,00 1 365,00

5,000 942,40 4 712.00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PSČ

VV
VV

33 M 28617363

34 K 877390430

PSČ

VV
VV

35 M 28617424

36 K 877390440

PSČ

VV
VV

37 M 28617484

38 K 892351111

5,000
5.000
5,000 3 114,54 15 572,70

2,000 521,55 1 043,10

2,000
2,000
2.000 770,25 1 540,50

1,000 710,60 710.60

1,000
1,000
1,000 695,50 695,50

36,800 41,80 1 538.24

PSČ

VV
VV

39 K 892421111

Poznámka k souboru cen
1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodáni tvarovek. Tyto náklady se oceňuji ve speciňkaci. 2. V cenách montáže
tvarovek jsou započteny náklady na dodáni těsnicích kroužků. pokud tWo nejsou součásti dodávky tvarovek
5
Součet

odbočka kanalizace PP korugované DN 400/160, pro KG 45° kus

Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP trub korugovaných DN 400 kus

Poznámka k souboru cen."
1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodáni tvarovek. Tyto náklady se oceňuji ve speciňkaci. 2. V cenách montáže
tvarovek jsou započteny náklady na dodáni těsnicích kroužků, pokud tyto nejsou součásti dodávky tvarovek.
2
Součet
spojka přesuvná kanalizace PP korugované DN 400 kus

Montáž šachtových vložek na kanalizačním potrubí z PP trub korugovaných ON 400 kus
Poznámka k souboru cen'
1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodáni tvarovek. Tyto náklady se oceňuji ve specifikaci. 2. V cenách montáže
tvarovek jsou započteny náklady na dodáni těsnicích kroužků, pokud tyto nejsou součásti dodávky tvarovek.
1
Součet
vložka šachtová kanalizace PP korugované DN 400 kus

Tlaková zkouška vodou potrubí DN 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 přísun, montáž. demontáž a odsun zkoušecího čerpadla. napuštěni tlakovou vodou a dodáni vody pro tlakovou zkoušku. b)
u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pno zabezpečeni konce zkoušeného úseku potrubí, na montáž a demontáž koncových
tvarovek, na montáž zas/epovaci přimby, na zaslepeni odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatu'y a odbočky pro odbočujici řady,

11,2+25,6
Součet
Tlaková zkouška vodou potrubí DN 400 nebo 500 m

Poznámka k souboru cen
1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečeníjednoho 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 výrobků nebo dílců pro zabezpečeni konce zkoušeného úseku potrubí, na montáž a demontáž koncových
tvarovek. na montáž zas/epovacl př/mby, na zaslepeni odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odboču/ic/ řady,
146
Součet
Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na stokách , kus
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na podkladní konstrukci z betonu C 8/10. V případě použiti jiné třídy betonu než C 8/10 se cena stanovi
výměnou stáva/iciho materiálu za beton požadované třídy. 2. V cenách jsou započteny i náklady na montáž a dodávku stupadel 3. V cenách
šachet na stokách kruhových a vejčitých nejsou započteny náklady na bedněni a na obetonování konstrukce výplňovým betonem, Tyto
náklady se oceňují.' 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 tíubnim vedeni z prostého betonu z prostého betonu části A 01 tohoto katalogu,
stavebnicovým způsobem tvorby cen.
2,5/0,6"(3"2)
Součet
Osazeni železobetonových dílců pro šachty skruži základových (dno) kus
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodáni železobetonových dílců: dodáni těchto d//ců se oceňuje ve specňikaci.
3"2

36,800
36,800

146,000 75,00 10 950.00(

PSČ

VV
VV

40 K 894138001

146,000
146,000
20,833 1 558,00 32 457,81

PSČ

VV
VY

41 K ;894414111

PSČ

VY

20,833
20,833

5,000 836,00i 4 180,00
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PČ Typ Kód

VV

42 M ZPS TBS0819

VV
VV

43 K 899104112

Popis MJ Množství J.cena [CZK]

5,000
5,000 15 007,04
5,000
5,000
5,000 978,50

Cena celkem [CZK]

75 035.22

4 892,50

PSČ

VV
VV

44 M 55241030

VV
VV

D 997
45 K 997013511

Součet
Šachtové dno K SU-M 1OOOX800 kus

5
Součet
Osazeni poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatíženi D400, E600 kus

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách 899 10 -. 112 nejsou započteny náklady na dodáni poklopů včetně rámů; tyto náklady se oceňuji ve speciňkaci, 2. V cenách 899 10
-. 113 nejsou započteny náklady na: a) dodáni poklopů; tyto náklady se oceňuji ve speciňkaci, b) montáž rámů, která se oceňuje cenami
souboru 452 11-21.. části ADI tohoto katalogu. 3. Poklopy a vtokové mříže dělíme do těchto třiď zatíženi." a) A 15, A50 pro plochy používané
výlučně c/)o(jcj a cyklisty, b) B125 pro chodníky, peši zóny a plochy srovnatelné, plochy pro stáni a parkováni osobních automobilů i v patrech,
C) C250 pro poklopy umístěné v ploše odvodňovacích proužků pozemní komunikace, která měňeno od hrany obmbniku, zasahuje nejvíce 0,5
m do vozovkya nejvíce 0,2 m do chodníku, d) D400 pro vozovky pozemních komunikaci, ulice pro pěší, zpevněné krajnice a parkovací plochy,
které jsou přístupné pro všechny druhy silničních vozidel, e) e6oo pro plochy, které budou vystavené zvláště vysokému zatíženi kol.

5
Součet
poklop šachtový litinový kruhový DN 600 bez ventilace tř D 400 pro intenzivni provoz kus
5
Součet

5,000
5,000
5,000 2 535,00 12 675,00
5,000
5,000

34 223,82
t 46,348: 335,35 15 542,80

PSČ

VV
VV

46 K 997013509

46,348
46,348

t 417,132 10,34 4 313,14

PSČ

VV
VV

47 K |997013831

417,132
417,132

t 46,348 310,00 14 367,88

PSČ

VY
VV

Přesun sutě
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením
Poznámka k soubotu cen.'
1 Délka odvozu suti je vzdálenost od místa na/oZen/ suti na dopravní prostředek na meziskládce až po místo složeni na určené skládce. 2. V
ceně jsou započteny i náklady na naloženi suti na dopravní prostředek a její složeni na skládku. 3. Cena je určena pro odvoz suti na skládku
jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostňednictv/m konte/nenů). 4. Příplatek k ceně za každý da/šii započatý 1 km přes 1 km se oceňuje
cenou 997 01-3509.
46,348

Součet
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 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 mezjsk/ádce. 2. V
ceně -3501 jsou započteny l náklady na složeni suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo
meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictv/m kontejnerů) 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511

46,348*9
Součet

jPoplatek za uloženi na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904
Poznámka k souboru cen.'
1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuá/n/ch cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uloženi odpadů neuvedených
v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drceni
stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 99 7 00-60 Drceni stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.
46,348
Součet

Přesun hmot
Přesun hmot pro trubní vedeni z trub z plastických hmot otevřený výkop

Poznámka k souboru cen"
1 Položky přesunu hmot nelze užit pro zeminu, sypaniny, štěrkopísek, kamenivo ap. Případná manipulace s tímto maten"á/em se oceňuje
souborem cen 162 .O-ll Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemni práce.

46.348
46,348

D 998
48 K 998276101

75 216,60
t 256,234 293,55 75 216,60

PSČ

D PSV Práce a dodávky PSV 6 120,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 721
49 K 721171917

VY
VY
VY

50 K 998721101

Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
Potrubí z pp propojení potrubí DN 160
"Prop na dos.potr"
6
Součet
Přesun hmot tonážni pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m
Poznámka k souboru cen,"
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného matená/u se použ/vaj/ tehdy. pokudje možné určit hmotnost za celý stavební
díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost mateňá/ů oceňovaných ve speciňkaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost
pňesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použit orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za
celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve speciňkacich. 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 přem/stůje.
Příplatek k přesunu hmot tonážni 721 prováděný bez použiti mechanizace
Poznámka k soubom cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného mateňá/u se použ/vaj/ tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební
díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve speciňkaci 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 díl včetně nákladů na materiál ve speciňkac/ch. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, ti. za
ztížených podmínek, lze použit pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemistú/e.

6 120.00
kus 6,000 850,00 5 100,00

6,000
6,000

t 0,012 42 500,00' 510,00

PSČ

51 K 998721181 t l 0,012 42 500,00 510,00

PSČ

C")
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce uI.U Přelizky
Objekt:

27022019_302a - Rekonstrukce úl. U Přelízky_Požární nádrž

KSO: 815 CC-CZ:
Místo: Brandýs n.L. Datum:
CZ-CPV- 45000000-7 CZ-CPA:

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

Uchazeč: lČ:
Společnost STAVOKOMPLET - STAVBY DLOUHÝ DIČ:

projektant" lČ:

lng.M.Pejchal DIČ:

Zpracovatel: lČ:

lng.M.Pejchal DIČ:

Poznámka:

2
19.08.2019
42

47052945

CZ47052945

Cena bez DPH 193 964,31

Základ daně Sazba daně

DPH základní 193 964,31 21,00%
snížená 0,00 15,00%

Cena s DPH v CZK

výše daně
40 732,51

0,00

234 696,82

Ú'

-=
r<j
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.REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce ul.U Přelizky

Objekt:
27022019_302a - Rekonstrukce ul. U Přelizky_Požární nádrž

Místo: Brandýs n.L.

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

Datum: 19.08.2019

Projektant" lng.M.Pejchal
Zpracovatel: lng.M.pejchal

Kód dilu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV
1 - Zemni práce

9 - Ostatní konstrukce a práce, bouráni

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

193 964,31

193 964,31
18 155,28

160 835,63

3 246,05

11 727,35

(-CJ
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

objekt:

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

Rekonstrukce ul.U Přelizky

27022019_302a - Rekonstrukce úl. U Přelízky_Požární nádrž
Brandýs n.L.

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

Datum: 19.08.2019

Projektant: lng.M.Pejchal
Zpracovatel: lng.M.Pejchal

PČ Typ Kód Popis MJ

Náklady soupisu celkem

Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

193 964,31

D HSV

D 1

Práce a dodávky HSV

1 K 162701105
Zemni. práce
Vodorovné přemístěni do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3
Poznámka k souboru cen.'
1. Ceny nelze použit, předepisuje-// projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostňedkům; toto pňemistěni se
oceňuje mdividuá/ně. 2, V cenách jsou započtenyi náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti, 3. V cenách
nejsou započteny náklady na rozhrnuti výkopku na násypišti," toto rozhrnuti se oceňuje cenami souboru cen 171 . O- . Uloženi sypaniny do
násypů a 171 20-1201 Uloženi sypaniny na skládky. 4. je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístěni nějaká překážka, pro kterou je nutno
překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné
p/émistěni výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládáni výkopku cenami souboru cen 167 10-3 .
Nakládáni neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanoveni pozn. číslo 5. 5. Přemist'uje-/i se výkopek z dočasných skládek vzdálených
do 50 m, neoceňuje se nakládáni výkopku, l když se provádí. Toto ustanoveni neplatí, vyluču/eji projekt použití dozeru. 6. V cenách
vodorovného ořemistěni svQan/hy nejsou započteny náklady na dodávku maten"á/u, tyto se oceňuji ve speciňkaci.
Nakládáni výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3
Poznámka k souboru cen" " "
1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládáni, skládáni a překládáni na obvyklý nebo z obvyklého dopravního
prostředku Pno nakládáni z loch nebo na lod'jsou určeny ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládáni, překládáni a
vykládáni na vzdálenost a) do 20 m vodorovně,' vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hnomady na
břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m svisle, svislá vzdálenost se měň od pracovni hladiny vody k úrovni srovnaného
terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to
nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší neZ 20 m nejméně o trojnásobek zvětšeni výšky přes 4 m. 3.
Množství měrných /ednotek se urči v rostlém stavu hominy.
Poplatek za uloženi stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t

Poznámka k souboru cen.'
1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek.
39*1,8
Součet

193 964,31

18155,28
39,000 226,52 8 834.28

PSČ

2 K 167101101 39,000 50,00 1 950,00

PŠC

3 K 171201211

PSČ

VV
VV

D 9

4 K 934956127

70,200' 105,00 7 371,00

70,200
70,200

Ostatní konstrukce a práce, bourání , ,,._ _
Hradítka z dubového dřeva ti 100 mm : m2 0,800i
Poznámka k souboru cen.'
1. Ceny -3111 až -3116 lze použit i pro lávky o několika polích. Každé pole se však z hlediska volby ceny považuje za samostatnou lávku. 2. V
cenách jsou započteny i náklady na nezbytné kováni a spojovací prvky. 3. Množství měrných jednotek: a) u cen -3111 až -3116 se stanovi v
m2 plochy obsluhovacích lávek, b) u cen -6111 až -6222 se stanovi v m2 pohledové plochy hradítek a stavidlových tabuli
"doplněni dub. dluží TO"
0,8 0,800

160 835,63
5 750,00 4 600,00j

PŠC

Gj VV
VY

Strana 3 z 6



PČ Typ Kód

VY

5 K 938901131

Popis MJ Množství J.cena [CZK]

0,800
39,000 571,00

Cena celkem [CZK]

Součet
Vyklizení bahna z nádrže m3
poznámka k soubom cen."
1. V ceně -1131 jsou započteny i náklady na rozpojení bahna a na/oZen/, mčni přem/stěn/ vodorovné za prvních 10 m, svislé za prvních 3, 5 m,
ztíženi prací pii rozmáčeni. 2. V ceně -1132 jsou započteny i náklady na odstraněni zbytků nečistot zametením nebo seškrábáním včetně
naloženi. ruční vodorovné přemístěni za prvních 10 m, svislé přemístěni za prvních 3, 5 m, opláchnuti vyčištěných mist proudem tlakové vody.
3. V ceně -1150, -1151 jsou započteny i náklady na vodorovné pibmistěni m3 bahna za každých dalších 10 m, nebo svislé přemístěni za
kazdých 3,5 m nad základni přemístěni započítané v cenách -1131 a -1132. 4. V cenách -1150 a -1151 nejsou započteny náklady na odvoz
bahna auty Toto vodorovné pňemistěni se oceňuje cenami ceníku 800-1 Zemni práce. 5. Množství měrných jednotek se určuje u cen a) 1131, -
1150. -1151 za m3 odstraňovaného nerozpojeného bahna: b) 1132, -2121, -2122, -2123 v m2 očištěné plochy.
"požárniá nádrž"

39
Součet
Vyčištěni nádrže po vyklizeni bahna l m2
Poznámka k souboru cen.'
1. V ceně -1131 jsou započteny j náklady na rozpojeni bahna a naloženi. ruční pňem/stěn/ vodorovné za prvních 10 m, svislé za prvních 3, 5 m,
ztíženi prací pň" rozmáčeni. 2. V ceně -1132 jsou započteny i náklady na odstranění zbytků nečistot zametením nebo seškrábáním včetně
naloženi, ruční vodorovné přemístěni za prvních 10 m. svislé přem/stěn/ za prvních 3, 5 m, opláchnuti vyčištěných míst proudem tlakové vody.
3. V ceně -1150, -1151 jsou započteny i náklady na vodorovné přemístěni m3 bahna za každých dalších 10 m, nebo svislé pňem/stěn/ za
každých 3,5 m nad základni přem/stěn/ zapoC/tané v cenách -1131 a -1132. 4. V cenách -1150 a -1151 nejsou započteny náklady na odvoz
bahna auty. Toto vodorovné přemístěni se oceňuje cenami ceníku 800-1 Zemní práce, 5. Množství měrných jednotek se určuje u cen.' a) 1131. -
1150. -1151 za m3 odstraňovaného nerozpojeného bahna,' b) 1132, -2121, -2122, -2123 v m2 očištěné plochy.
39*2
Součet
Příplatek za přemístěni vodorovné ZKD 10 m u čištěni nádrže m3
Poznámka k souboru cen:
1. V ceně -1131 jsou započtenyi náklady na rozpojeni bahna a naloženi. ruční přemistěnl vodorovné za prvních 10 m, svislé za prvních 3, 5 m.
ztíženi prací pří rozmáčeni. 2. V ceně -1132 jsou započteny i náklady na odstraněni zbytků nečistot zametením nebo seškrábáním včetně
naloženi, ruční vodorovné přem/stěn/ za prvních 10 m, svislé pi'emistěni za prvních 3, 5 m, opláchnuti vyčištěných mist proudem tlakové vody.
3. V ceně -1150, -1151 jsou započteny i náklady na vodorovné pňem/stěn/ m3 bahna za každých dalších 10 m, nebo svislé pňemistěni za
každých 3.5 m nad základni pňern/stěn/ započítané v cenách -1131 a -1132. 4. V cenách -1150 a -1151 nejsou započteny náklady na odvoz
bahna auty. Toto vodorovné pňem/stěni se oceňuje cenami ceníku 800-1 Zemni práce 5. Množství měrných jednotek se uRSuje u cen: a) 1131, -
1150, -1151 za m3 odstraňovaného nerozpojeného bahna: b) 1132, -2121, -2122, -2123 v m2 očištěné plochy.
"k odvozu naskl"
39
Součet
Příplatek za přerrňstění svislé ZKD 3,5 m u čištěni nádrže m3
Poznámka k soubom cen.'
1. V ceně -1131 jsou započteny i náklady na rozpojeni bahna a naloženi, ruční pňÉ?mistěn/ vodorovné za prvních 10 m. svislé za prvních 3,5 m,
ztíženi prací pň rozmáčeni. 2. v ceně -1132 jsou započteny i náklady na odstranění zbytků nečistot zametením nebo seškrábáním včetně
naloženi, ruční vodorovné přemístěni za prvních 10 m, svislé přemístění za prvních 3,5 m, opláchnuti vyčištěných mist proudem tlakové vody.
3. V ceně -1150, -1151 jsou započteny ĺ náklady na vOdOrovné přemístěni m3 bahna za každých dalších 10 m, nebo svislé přemístěni za
každých 3.5 m nad základni přemístěni započítané v cenách -1131 a -1132. 4. V cenách -1150 a -1151 nejsou započteny náklady na odvoz
bahna auty. Toto vodorovné přemístěni se oceňuje cenami ceníku 800-1 Zemní práce 5. Množství měrných jednotek se určuje u cen: a) 1131, -
1150. -1151 za m3 odstraňovaného nerozpojeného bahna: b) 1132, -2121, -2122, -2123 v m2 očištěné plochy.
39
Součet
Vyčištěni potrubí do 500mm m
1.50
Součet
Odsekáni degradovaného betonu stěn ti do 50 mm m2
Poznámka k souboru cen:
1. V ceně -2111 až -2133 jsou započteny i náklady na odstranění degradovaného betonu ručním pneumatickým kladivem s dočištěním k
obnažení betonářSké výztuže a jejim ručním očištěním.

22 269.00

PSČ

VY
VV
W

6 K 938901132

39,000
39,000
78.000 134,30 10 475.40

PSČ

VY
VV

7 K 938901150

78,000
78,000
39,000 27,70 1 080,30

PSČ

VV
VV
VY

8 K 938901151

39,000
39,000
39.000 126,00 4 914,00

PSČ

VV
VV

9 K 95290311a

VV
VV

10 K 985112113

39,000
39,000

1,500 2 580,00 3 870,00
1,500
1,500

22,700, 495,00' 11 236,50

PSČ
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PČ Typ Kód

VV
VV
VV

11 K 985131111

Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

22,700
22,700
22,700 109,00 2 474,30

PSČ

12 K 985223210 0,516 13 300,00 6 862,80

PŠC

VV
VV
VV

13 m 158380751

VV
VV

14 K 98522321a

15 K 985323111

16 K 985511112

0,516
0,516
0,795 2 835,00 2 253,83
0,795
0,795
1,000 18 500,00 18 500.00

22,700 175,00 3 972,50

22,700 3 010,00 68 327,00

PŠC

D 997
17 K 997013501

"vyspraveni hráze žb."
22,7
Součet
Očištěni ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou m2
Poznámka k souboru cen."
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodáni všech hmot. 2. V cenách očištěni ploch piskem jsou započteny i náklady smeteni pisku
dohromady nebo naloženi na dopravní prostředek. 3. V cenách očištění ploch piskem nejsou započteny náklady na odvoz pisku, které se
oceňuji cenami odvozu suti příslušného katalogu pro objekt, na kterém se práce provádí.
Přezdíváni kamenného zdiva do aktivované malty do 1 m3 m3
Poznámka k souboru cen.'
1. V cenách jsou započteny náklady na odstraněni narušených zdicích prvků a jqtch postupnou náhradu prvky novými. 2. V cenách ne/sou
započteny náklady na.' a) dodávku zdicích prvků: tato dodávka se oceňuje ve specifikaci, b) ňxováni oko/n/ho zdiva např. vyk//nován/m,
rozepřénim, apod., C) spárováni zdiva, které se oceňuje cenami souborů cen 985 23-11 Spárováni zdiva hloubky do 40 mm nebo 985 23-21
Hloubkové spárováni zdiva hloubky do 80 mm.
"vyzspr.op.zdi zděné"
4,3"0,12
Součet
kámen lomový regulační (l až 2 m2/t) LMB 10/60 t
0,516*1,54
Součet
Zednické vyspraveni šachet s vyb. a dopi. materiálem sou

spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi ti 1 mm m2

stříkaný beton ze suché směsi pevnosti 25 MPa stěn ti 40 mm m2
'Poznámka k souboru cen

1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté //cn/ plochy stříkaného betonu. 2. Ceny jsou určeny pro zhotoveni jedné vrsty
stříkaného betonu. U stříkaného betonu nanášeného ve vice vrstvách se oceňuje zřízeni každé vrstvy samostatně. 3. V cenách jsou započteny
i náklady na pňedv/hčen/ stňkané plochy, na smeteni spadu na hromady nebo naloženi na dopravní prostředek. 4. V cenách nejsou započteny
náklady na.' a) očištěni, popř. nutnou úpravu plochy piěd zhotovením nástňku z betonu, b) ocelovou výztuž, tyto náklady se oceňuµ' cenami
souborů cen: - 985 56-1 výztuž stň"kaného betonu z betonářské oceli, - 985 56-2 výztuž stříkaného betonu ze svařovaných síti, - 985 56-4
Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu, C) odvoz spadu ze stříkaného betonu, které se oceňuji cenami odvozu suti pro objekt, na kterém se
stříkáni provádí, d) strženi povrchu stříkaného betonu, které se oceňuji cenou 985 51-3111.

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

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 i náklady na složeni suti na skládku nebo meziskládku. 3, Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo
meziskládku pkýmko/iv způsobem silniční dopravy (l prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511,

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t

Poznámka k souboru cen:
1. Délka odvozu sutije vzdálenost od místa naloženi suti na dopravní prostředek až po místo složeni na určené skládce nebo meziskládce. 2. V
ceně -3501 jsou započtenyi náklady na složeni suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz sút/ na skládku nebo
mezísk/á&u jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřédnicNim kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-351 1.

4,396*9
Součet
Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904 t
Poznámka k souboru cen.'
1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uloženi odpadů neuvedených
v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za uk/ádan/ 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.

3 246,05
4,396 335,35 1 474.20

PSČ

18 K 997013509 39,564 10,34 409,09

PSČ

VV
VV

j 19 K 997013831

39,564
39,564

4,396 310,00 1 362,76

Gj PSČ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 998
20 K 998142251

Přesun hmot
Přesun hmot pro nádrže, jímky. zásobníky a jámy betonové monolitické v do 25 m

11 727,35
t l 1.407 8 335,00 11 727.35

d-
<C§"j
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce ul.U Přelizky

Objekt:

27022019_VRN - Rekonstrukce ul. U Přelizky_VRN a Ostatní

KSO: 822 CC-CZ:
Místo: Brandýs n.L. Datum: 19.08.2019

Zadavatel:

Město Brandýs n.L.- Stará Boleslav

Uchazeč:
Společnost STAVOKOMPLET - STAVBY DLOUHÝ

Projektant:

lng.M.Pejchal

Zpracovatel:

lng.M.Pejchal

lČ:

DIČ:

lČ: 47052945

DIČ: CZ47052945

lČ,

DIČ:

lČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 242 950,00

Základ daně Sazba daně výše daně
DPH základní 242 950,00 21,00% 51 019,50

snížená 0,00 15,00% 0.00

Cena s DPH v CZK 293 969,50

Cjj
¢SŠ
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce ul.U Přelizky

objekt:

27022019_VRN - Rekonstrukce úl. U Přelizky_VRN a Ostatní

Místo: Brandýs n.L.

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

Datum: 19.08.2019

Projektant: lng.M.Pejchal
Zpracovatel: lng.M.pejchal

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

O - vedlejší rozpočtové náklady
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce
VRN3 - Zařízeni staveniště
VRN6 - Územní vlivy

VRN7 - Provozní vlivy

242 950,00

242 950,00

42 500,00
56 450,00

107 000,00
18 000,00

19 000,00

CT"

C')
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce ul.U Přelizky

objekt:
27022019_VRN - Rekonstrukce úl. U Přelizky_VRN a Ostatní

Místo: Brandýs n.L.

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

PČ Typ Kód Popis

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

Množství j.cena [CZK]

19.08.2019

lng.M.Pejchal
Ing.M.Pejchal

MJ Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 242 950,00

D VRN

D O
1 K 091801000

2 K 091805000

D VRN1
3 K 010001000

VY
VY
VV

4 K 012002000

VY
VV
W

5 K 013254000

D VRN3
6 K 030001000

VV
VV

D VRN6
7 , K 065002000

D VRN7
8 K 070001000

VV
VV

vedlejší rozpočtové náklady

Vedlejší rozpočtové náklady
Zajištěni dopravně inženýrských rozhodnuti (DIR)

Náklady na dopravní značeni dle DIO

Průzkumné, geodetické a projektové práce
Průzkumné, geodetické a projektové práce
"IS"
1
Součet
Geodetické práce
"Vyť stavby"
1
Součet
Dokumentace skutečného provedeni stavby

Zařízení staveniště
jZařizeni staveniště

1
Součet

Územní vlivy
Mimostaveništni doprava materiálů

Provozní, vlivy
Provozní vlivy

1
Součet

242 950,00

42 500,00
Kč 1,000 20 000,00 20 000,00

KČ 1,000 22 500,00 22 500,00

56 450,00
kus 1,000 5 000,00 5 000,00

1,000
1,000

kus 1,000 43 950,00 43 950.00

1,000
1,000

kus 1,000 7 500,00 7 500,00

107 000,00
kus 1,000 107 000,00 107 000,00

1,000
1,000

18 000,00
' kus 1,000 18 000,00 18 000,00

19 000,00
kus 1,000 19 000,00 19 000,00

1,000
1,000

Gj
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