
Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo
Číslo zhotovitele:

„MOST EV. Č. 3697-1 VELKÉ LOSINY"

uzavřená podle ustanovení § 2586 -§ 2635 zákona č.  89/2012 Sb.3  0bčanský zákoník (dále

j en „občanský zákoník") mezi následuj ícími smluvními sti.anami :

o b j e d n a t e i:   Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace
Lipenská 120, 77211  Olomouc
Zapsaná \r OR u Krajského soudu v Ostravč, oddil Pr, vložka 100
Zastoupena:

Ing. Pefrem Foltýnkem, ředitelem organizace
OsobyoprávněLiéjednatvevěcechtechnickÝch:

IČO  : 70960399
DIČ:   CZ70960399
Bankovní spojení: Komerční banka a.s, i)obočka Olomouc
číslo účtu: 27-4231420297/0100
Tel:  

a

Z h o t o v i t e 1:    společnost „HSM + ChT -most Velké Losiny"
Tvořená:

1.  Vedoucí společník-Hroší stavby Morava a.s.

Se sídlem Piůnyslová 955/4, Holice, 779 00 01omouc

Zapsaná v obchodním i-ejstři'ku vedeném Ki.ajským soudem v Ostravě

Oddíl 8, vložka 10124; IČ:28597460,DIČ:  CZ28597460

2.   Společni'k-Chládek a Tintěra,Pardubice a.s.

Se sídlem K Vápence 2677,Zelené Předměstí,530 00 Pai.dubice

Zapsaná   v obchodním   i.ejstři'ku   \Jedeném   Krajským   soudem   v Hradci
Ki-á]ové, oddíl B,vložka 1441, IČ:25253361,DIČ:CZ25253361

Se sídlem: Hroší stavby Morava a.s.

Kontaktní adresa: Průmyslová 955/4,Holice, 01omouc

Společnost bez právní subjektiviý
IČO: nepřiděleno        e-mail:

Bankovni' spojení: Komerčni' banka a.s.

Číslo účtu: 434989500207/0100

Ve věcech smluvni'ch oprávněn k j ednáni':

předseda představenstva vedoucího společníka nebo

,člen představenstva vedoucího společníka nebo

l,člen představenstva vedoucího společníka
ve věcech technických oprávněn k jednání:

 S onnenwend,ředitel divize pozemních staveb
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Stavbyvedoucí: 

Smluvní strany uzavřely dne  19.  7.  2018 smlouvu o dílo.

Z důvodu  administrativní  chyby  byl  ke  smlouvě  přiložen  chybný  soupis  prací.  Předmětem
dodatku je  oprava  administrativní  chyby  a přiložení  správného  soupisu prací  (nemá vliv  na
celkovou  cenu  smlouvy)  a  zároveň  vznikly  změny  vyvolané  odlišným  skutečným  stavem
oproti předpokladům, ze kterých vycházel proj ektant při zpracování proj ektové dokumentace.
Na  základě  výše  uvedeného  se  smluvní  strany  dohodly  na  tomto  dodatku  č.   1,  kterým  se
upravuje čl. 3, bod 2.

3. Cena díla

2.  Smluvní  strany  se  dohodly  na  změně  rozsahu  předmětu  díla  o  schválené  méněpráce
v částce 346 059,42 Kč bez DPH a vícepráce v částce 138 688,- Kč bez DPH, specifiko-
vané v položkovém rozpočtu, který tvoří nedílnou přílohu k tomuto dodatku.
Cena díla dle Smlouvy o dílo byla sjednána na částku 9 120 161,74 Kč bez DPH.

Dle tohoto dodatku č. 1 k předmětné smlouvě o dílo činí cena za provedení díla částku:
bez DPH                                                         8 912 790,32 Kč
DPH 21%                                                        1871685,97 Kč

Celková cena díla vč. DPH 10 784 476,29  Kč

4.   Závěrečná ujednání

1.  Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma smluvními stranami.
2.  Dodatek je  vyhotoven ve  4  stejnopisech  s platností  originálu,  z nichž zhotovitel  obdrží  2

vyhotovení a objednatel 2 vyhotovení.

Přílohy: Soupis prací

Za objednatele:

V Olomouci dne:

Spróvo snnic olomouckéh
přísi)ěvko\iúorgqniz^(i~

poštcjvní  přihrádka  3
Lipenská 753/120, 779 00 0

1  8  -12-  Z«9

Správa s
I
ř

Za zhotovitele:

V Olomouci dne:
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SOUPIS PRACI

Datum:  07.06.2018                      Čas:           13:07:17

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2017-04   Most ev. č. 3697-1 Velké Losiny

000   0statní a vedlejší náklady

000   0statní a vedlejší náklady

Objednavatel:   Správa silnic Olomouckého kraje

Zhotovitel dokumentace:   PROKOP MOSTY s.r.o.

Zhotovitel:   HSM

Základní cena:                                                                 366 500,00   Kč

Cena celková:

DPH:

Cena s daní:

366 500,00   Kč

76965,00   Kč

443 465,00   Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jednotku:

1,00

366 500,00   Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nal)ídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Datum:  07.06.2018                      Čas:           13:07:17

Stavba:                                2017-04    Most ev. č. 3697-1 Velké Losiny

Objekt:                                         000    0statní a vedlejší náklady

Rozpočet:                                          000    0statní a vedlejší náklady

Poř.ě.   PoLožka              Typ

1        02510

2       02610

3        027111

6       02851

5        02911

6      02920

13      02921

7      029412

Text

Všeobecné konstrukce a práce
ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE

Cciio\ra  soustn\ri`       VLASTNÍ -

i`ccimická specifikiice     zahmuje veškeré náklady spojené s

ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE

Cenová  soustavii       VLASTNÍ -

TcchnicLd spccifiidcc    zahmuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými_________p_kóvr,ž6ťúíóÉíírž_f;ETy==žTŘÍ_z_EN_Í__._____.___

Správní poplatek za Dlo

Ccnt`\ríi  so\istaw       VLASTNI-

Tcchiiici\a specifikace     zahmuje veškeré náklady spojené s

PRŮZKUMNÉ PRÁCE NA POVRCHU

Doplňové průzkumy

Ccn(wn  sousmva       VLASTNÍ-

i`cci"icLd specifiii\ci'     zahmuje veškeré náklady spojené  s objednatelem

OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ

Ccno\'ú  soii`stava       VLASTNÍ -

zkouškami

zkouškami

MJ                        Poěet MJ

KPL

požadovanými zařízeními
KPL

požadovanými pracemi

Tcci`i`ici\a spccifiLiice    zahmuje veškeré náklady  spojené s objednatelem požadovanými pracemi---------OSTÁ-TN-ÍióžÁiÁik-Ý=i5č-riŘÁŇÁ--ŽTvi5ÍŇiÉÓTPŘó-STiÉ5T-----

Odlovení ryb a jejich převezení do určeného místa dle požadavku rybářského

Svazu

Cenov{'\  soustiv`i       VLASTNÍ -

Tcciii`icka spccifikacc     zahmuje  veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
OSTATNÍ POŽADAVKY - Havaríuní a povodňový plán

Cciiova  s()ustava       VLASTNÍ-

zahmuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi------- ó-siAiŇŤpoŽ-ÁÍ;Á`ÝK-y

Ccn(`\i:'i  soustí`\/a        VLASTNÍ -

Tcchnicka  specifil`acc

VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU

'rL`chiiická s[)ci`i(iki)cc     zahmuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými
Praceml

1,0000

1.0000

1,0000

J.cena

15  000,00

18 000,00

10 000,00

10 000.00

50 000,00

10  000.00

1  000,00

15  000.00

Celkem

15  000,00

18 000.00

10 000,00

10 000,00

50 000,00

10 000.00

1  000,00

15  000.00
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Datum:  07.06.2018                      Čas:           13:07:17

Stavba:                               2017-04    Most ev. č. 3697-1 Velké Losiny

Objekt:                                        000    0statní a vedlejší náklady

Rozpočet:                                         000    0statní a vedlejší náklady

Poř.č.   Položka             Typ                         Text                                                                                                                                                                MJ                          Poče. MJ J.cena                                        Celkem

8      02943

9      02944

10     02945

3       03100

OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS

Ceiiová soustava      VLASTNI -

Tcchiiicka spccifikace    zahmuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovmými pracemi
OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V

DIGIT FORMĚ
Ccnová  sousi{i\/a       VLASTNÍ-

Techiiická siiecifikace     zahmuje veškeré náklady spojené  s požadovanými pracemi
osTAT poŽADAVKy - GEomTRlcKÝ pLÁN

Cenová so`isttwái.      VLASTNÍ -

Tcchincká spcciíikacc     položka zahmuje:

- přípravu podkladů, podání žádosti na katastrální úřad
-polní práce spojené s whotovením geometrického plánu
- výpočetní a grafické kancelářské práce
-úřední ověření výsledného elaborátu

• schválení návrhu vkladu do katastni nemovitostí příslušným katastrálním úřadem

ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ

Cciiová so`istava       VLASTNI -

Tcciimck{`i spcciflkt`ci`.    zahmuje  objednatelem

Všeobecné konstrukce a práce

KPL

KPL

1,0000

1,0000

náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení

130 000,00

24 000,00

3 500,00

80 000.00

130 000,00

24 000.00

3  500,00

80 000,00

366 500,00

Ce]kem: 366 500'00
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SOUPIS PRACI

Datum:  07.06.2018                      Čas:           13:07:17

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2017-04   Most ev. č. 3697-1 Velké Losiny

101   Dopravně inženýrské opatření

101   Dopravně inženýrské opatření

Objednavatel:   Správa silnic Olomouckého kraje

Zhotovitel dokumentace:   PROKOP MOSTY s.r.o.

Zhotovitel:   HSM

Základní cena:                                                                    117 360,00   Kč

Cena celková:

DPH:

Cena s daní:

117360,00   Kč

24645,60   Kč

142005,60   Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jednotku:

1,00

117360,00   Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Datum:  07.06.2018                      Čas:           13:07:17

Stavba:                               2017-04    Most ev. č. 3697-1 Velké Losiny

Objekt:                                       101    Dopravně inženýrské opatření

Rozpočet:                                        101    Dopravně inženýrské opatření

Poř.č.   Položka             Typ Text                                                                                                                                                          MJ                          Počet MJ                                      J.cen a Ce[kem

Dočasné dopravní znaěení
SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST IIMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU

2*4=8,0000  [A]

Cenova  soust<iva       2017_OTSKP-SPK -

Tcci`mcká spcctí`ikace     položka zahmuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací
- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

KUS 8,0000 300,00 2 400,00

8       912283

19       913111212

1        914122

SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST IIMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ

2*4-8,0000 [A]

Ceiiovti  soustava      2017_OTSKP-SPK -

Tcclmická specitlk.ice     položka zahmuje demontážstávajícíhosloupku,j|ho__qqv.ozdoskladunebonaskládku
Příp]atek k dočasnému sloupku délky do 2 m za první a ZKD den použití

Montáž a demontáž dočasných dopravních značek
Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek

k ceně  11 -1112

8 *4*30=960,0000 [A]

C`eiicyva soiista\/a       VLASTNÍ -

Tcchnicka specifikacc.    Poznámky:

1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasné značky, nebo

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1

MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

2xA15,  lxc4+C4b, 2x820a, 2xAIO,  2x826,  2x820(12t)

12-12,0000 [A]

Ccnc)vá  soustava      2017_OTSKP-SPK -

Tcclinicl-á spccifik.icc     položka zahmuje:

- dopravu demontované značlq/ z dočasné skládky
- osazení a montáž značlqr na místč určeném projektem
- nutnou opravu poškozených částí

nezahmuj e dodávku značky

KUS 960,0000

12,0000

480,00

960,00

2160,00
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Datum:  07.06.2018                     Čas:           13:07:17

Stavba:                                2017-04    Most ev. č. 3697-1 Velké Losiny

Objckt:                                        101    I)opravně inženýrské opatření

Rozpočet:                                         101    Dopravně inžeuýrské opatření

Poř.č.   Položka             Tvn                        Text                                                                                                                                                            MJ                          Počet MJ J.cena                                        Celkem

14     914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 -

DEMONTÁŽ

12+2xE13

Ceiiová  soi.istiva       2017_OTSKP-SPK -

Tccht\icka specifikacc    Položka zahmuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem

DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD9       914129

2      91499R1

20     915321

21      915322

5        916112

VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ

KUS

na předepsané místo

14,0000

KSDEN                               1440,0000

840,00

12*4*30=1  440,0000  [A]

Ccnova soustiva      2017_OTSKP-SPK-

Tec[`ii]cká spccifikacc    položka zahmuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení,

Výroba doi)r. značlor E13

Text značky "Mimo BUS a lzs"

Ccnová soustiva      VLASTNI-

počet jednotek je určen j ako součin počtu
KS

VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS 0DSTRANITEL - DOD A

POKLÁDKA

2*3*0,25=1,5000  [A]

Ceiiow soustava      2017_OTSKP-SPK-

Techmck:` specifikacc     položka zahmuje:

- dodání a pokládku předepsané fólie
- zahmuje předznačení

VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEÍ:

ODSTRANĚNÍ

2*3*0,25=1,5000  [A]

Ceiio\Ja  soustava       2017_OTSKP-SPK -

Tech"cka spccifikace odstranění značení bez ohledu na způsob provedení
DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM

Cenová soustava,     2017_OTSKP-SPK -

zmaček a počtu dní použití

2,0000

1,5000

1,5000

zbroušení) a odklizení vzniklé suti

KUS 2,0000

Tccimicka spcci'fikaci`     položka zahmuje:

-přemístění zařízení z dočasné skládlq/ ajeho osazení a montáž na místě určeném projektem
- údržbu po celou dobu trvání fiinkce. náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

1 440,00

240,00

1  800,00

360.00

3 600,00
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Datum:  07.06.2018                      Čas:           13:07:17

Stavba:                              2017-04   Most ev. č. 3697-l velké Losiny

Objekt:                                       101    I)opravně inženýrské opatření

Rozpočet:                                        101    Dopmvně inženýrské opatření

Poř.č.   Položka             Typ                        T€xt                                                                                                                                                               MJ                           Poěet MJ                                       J.cena                                        Ce]kem

napájení z baterie včetně záložní baterie
15       916113

10      916119

6       916122

16      916123

11       916129

7       916152

17      916153

DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ

Ccno\rd  soustí`wi'     2017_OTSKP-SPK -

Tecbi`ická  spccif`ikncc Položka zahmuje odstranění. demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané misto
DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ

2*4*30=240,0000 [A]

Ccno\J{i  sc\ustava       2017_OTSKP~SPK -

Tcclinícka  spccifikacc položka zahmuje sazbu za pronájem zařízení. Počet
DOPBAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S

PŘESUNEM
Cenova soiistava       2017_OTSKP-SPK -

KSDEN 240,0000

se učí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.
KUS                                        2,0000

Tcchiiici<a spccifikacc     položka zahmuje:

-přemístění zařízení z dočasné skládky ajeho osazení a montáž na místě určeném projektem
- údržbu po celou dobu {rvání Íúnkce, náhradu mičených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí
-napájení z baterie včetně záložní baterie

DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ

Cciiova  sousi<i\/a       2017_OTSKP-SPK -

Tc:chmcka  specifikí`ce

KUS 2,0000

1  800,00

3 600,00

3 600.00

3 600,00

240,00

7 200,00

7 200.00

Položka zahmuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na
5óŤRAVSVĚTLOVÝŤŤÍEŘrisoupRAVA3KS

2*4*30=240,0000 [A]

Cciiová  sous(ava       2017_OTSKP-SPK -

rcciimcLá specifikí`cc     položka zahmuje

NÁJEWÉ KSDEN 240,0000

sazbu za pronájem zařízení. Počet měmých jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA -MONTÁŽ S PŘESUNEM                                                  KUS                                      2,0000

Ccmova  sousia\i:i       2017_OTSKpispK -

Tcchmcka spccifikai`e.    položka zahmuje:

-přemístění zařízení z dočasné skládky ajeho osazení a montáž na místě určeném projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí
• napájení z baterie včetně záložní baterie

SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ

Cciiová soustava      2017_OTSKP-SPK -

2,0000

21000,00

21000,00

240,00

42 000,00

42 000,00
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POLOžKY SOUPISU PRACÍ

Datum:  07.06.2018                      Čas:           13:07:17

Stavba:                                2017-04    Most ev. č. 3697-1 Velké Losiny

Objekt:                                        101    Dopravně inženýrské opatření

Rozpočet:                                         101    Dopravně inženýrské opatření

Celkem :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        117 360,00
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3 .6.1.8

SOUPIS PRACI

Datum:  07.06.2018                      Čas:           13:07:17

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2017-04   Most ev. č. 3697-1 Velké Losiny

201   Most3697-1

201   Most3697-l

Objedmvatel:   Správa silnic olomouckého kraje

Zliotovitel dokumentace:   PROKOP MOSTY s.r.o.

Zhotovitel:   HSM

Základnícena:                                                                6 267168,15   Kč

Cena celková:

DPH:

Cena s daní:

6267168,15    Kč

1316105,31     Kč

7583 273,46   Kč

Měrné jednotky:

Počet měmých jednotek:

Nák)ad na měrnou jednotku:

1,00

6 267168,15   Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabi'dku:

Datum vypracován]' nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Datum:  07.06.2018                      Čas:           13:07:17

Stavba:                                2017J)4    Most ev. č. 3697-1 Velké Losiny

Objekt:                                         201    Most3697-1

Rozpočet:                                          201    Most 3697-1

Poř.č.   Položka Typ Text                                                                                                                                                          MJ                          Počet MJ                                      J.cena Celkem

Z€mn]'práce
2        12110

29       131735                            1

SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3

180*0,15=27,0000  [A]

Cciio\Ji`i  soustava       2017_OTSKP-SPK -

Tcch"cka si]ccifikacc    položka zahmuje sejmutí omice bez ohledu na tlouštku vrstvy ajejí vodorovnou dopravu

nezahmuje uložení na trvalou skládku
IiLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. 1, ODVOZ DO SKM M3

27,0000

159,0000

174,00

430,00

Výkop pro základ nového mostu v zemině tř.  1  + odvoz na skládku do 7 km,

skládkovné.

(1*1+3,5*3,5)*12=159,0000[A]

Ccno\/á  soiista\Ía       2017_OTSKP-SPK-

Tcchiiická s!iccifikacL`     položka zahmuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

• ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou. v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

-těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
-čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol.  1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

-těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna homin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
-úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku
-veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakTytí a

pod.)

4 698,00

68 370,00
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Datum:  07.06.2018                     Čas:          13:07:17

Stavba:                               2017-04    Most ev. č. 3697-1 Velké Losiny

Objekt:                                        201    Most 3697-1

Rozpočet:                                        201    Most 3697-l

Poř.č.   Položka              Typ Text                                                                                                                                                          MJ                          Počet MJ                                      J.cena Celkem

zeminy (na skládku, do násypu) mi poplatky za skládku, vykazují senezahmuj e uložení
182     131735                           2

183     131735                            3

ÍÍ[búÉ-ETNÍTíiriťriri`ŽAPÁŽINEPAŽTŘI,ODVOZDOSKhf M3

v položce č.0141**

9,0000

Výkop pro rozšíření vozovky

30*0,3-9,0000 [A]

Ccno`J{'` soustivfl       2017_OTSKP-SPK -

Teci`mcká spccifikt`ci`'    položka zahmuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

-ztížení vykopávek v blížkosti podzemního vedení, konstrukcí a objelffi vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

-těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figuách)
-čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol.  1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody
-těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna homin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- mční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
-pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma Štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku
-veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávlqr (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a

pod.)
nezahmuje uložení zeminy (na skládku, do pÉžpia±i_pgp!g±!s![Lzz? Skládku, vykazují se v položce č.0141 * *

HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. 1, ODVOZ DO SKM

Výkop pro novou dlažbu koryta v zemině tř.  1  + odvoz na skládku do 7 km,

skládkovné.

1,2*O,35*8,7*22,7+O,5*l*(7,5+8,8+2*22,7ro,5*1*(7,5+8,8F121,9458[A]

Cciiová sc`ustiiva       2017_OTSKP-SPK -

M3 121,9458

3  870,00

52 436,69
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Datum:  07.06.2018                     Čas:           13:07:17

Stavl}a:                                 2017-04    Most ev. č. 3697-1 Velké Losiny

Objekt:                                          201    Most 3697-1

Rozpočet:                                        201    Most 3697-l

Poř.č.   Položka             Typ                         Text MJ                          Počet MJ                                      J.cena                                      Celkem

Ti`chiiickasi)ecifikace

33      17180                             2

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

• kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

• ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
• ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
• čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol.  1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
-těžení a rozpoj ování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna homin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

• ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
-pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku
-veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a

pod.)
-nezahmuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

Násyp silničních  svahů

se v položce č.0141**

M3                                     27,2000 1  200,00

0,2*( 1 +3 )*(9+25)=27,2000  [A]

Ccno\rii soustiv.i      2017_QTSKP-SPK -

Tecl`nict\á specifikacc     položka zahmuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
-úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

-ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů ajejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

32 640,00
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Datum:  07.06.2018                      Čas:           13:07:17

Stavba:                               2017J}4    Most ev. č. 3697-1 Velké Losiny

Objekt:                                       201    Most3697-l

Rozpočet:                                        201    Most 3697-l

Poř.č.   PoLožka              Typ Teit                                                                                                                                                 MJ                        Počet MJ                                   J.cem Celkem

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
• ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
-ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
• zřízení lavic na svazích

-udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

-veškeré  pomocné konstn]kce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,   sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěmé konstrukce, přemostění, zpevněné

plochy, zakrytí a pod.)
89       17180                               1 ÚLOžťÉiííůsÝÍ;-ÁŇĚŇťÝ-DONÁsypůzNAKUPOVANÝCHMATERIÁLŮ \t} 146,5926 1  200,00

Zpětný zásyp základů mostu hutněný na ld=O,85 z vhodného matenálu

dovezeného ze zemníku.

2,09*(25,7+28,2)+0,532*(36,9+26,9)= 146,5926 [A]

Cenová so`istiva      2017_OTSKP-SPK -

Tcciinická spccifik@cc     položka zahmuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
-úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

-ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů ajejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
-ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích

175  911,12
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Datum:  07.06.2018                      Čas:           13:07:17

Stavba:                                2017-04    Most ev. č. 3697-1 Vclké Losiny

Objekt:                                        201    Most 3697-l

Rozpočet:                                         201    Most 3697-1

Poř.č.   Položka             Typ                         Text MJ                         Poěet MJ                                     J.cena                                      Celkem

• udržování úložiště ajeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,   sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěmé konstrukce, přemostění, zpevněné

8        18230

9       18241

plochy, zakrytí a pod.)
Ř-ózÍ;Řč;TTŘÉ-Ni-oiůc-E-ÝŘÓÝÍŇÉ
Zpětné ohumusování a zatravnění, tl.150mm

90*0,15=13,5000  [A]

Cciio\'ci  sous{a`/ci       2017_OTSKP-SPK -

Tccimickti s[icciíikacc     položka zahmuje:

nutné přemístční omice z dočasných skládek vzdálených do 50m
rozprostření omice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do  1 :5

ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM

90=90,0000 [A]

Ccno\'a  soiisfava       2017_OTSKP-SPK -

rechi`icka spcc!f`it`:}cc     Zahmuje dodání předepsané travní směsi,

Zemní práce

\1., 13,5000

90,0000

její výsev na omici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon

631,00

terénu

8  518,50

5130,00

351 574€1

Vegetační úpravy
KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO O`5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ,

ODVOZ DO 5KM
Cciit`\á  sc\ustíiv;i       2017_OTSKP-SPK -

KUS

Tccl`mcl\.i specitiLw    Kácení stromů se měří v Hcs] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahmuje zejména:

- poražení stromu a osekání větví
- spálení větví na hromadách nebo štěpkování
- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

Odstranění pařezů se měří v D(s] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahmuje zejména:
- vytrhání nebo vykopání pařezů
-veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace
-zásyp jam po pařezech

1,0000 5 000,00 5 000.00
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3.6.1.8

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Datum:  07.06.2018                      Čas:           13:07:17

Stavba:                               2017-04    Most ev. č. 3697-1 Velké Losiny

Objekt:                                        201    Most3697-1

Rozpočet:                                         201    Most 3697-1

Poř.č.   Položka             Typ Teit                                                                                                                                                    MJ                         Počet MJ                                    J.cem                                     Celkem

1            11511

186     11527

7        17710

Při'pravné práce
ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MN

2 čerpadla

HOD 672,0000 60,00

2*24*14=672,0000 [A]

Ci`iiova  soiisiava       2017_OTSKP-SPK -

TcchnicL<i spei`ifikacc    Položka čerpání vody na povrchu zahmuje i po{rubí, pohotovost záložní čerpací soupravy a zřízení čerpací jímky.  Součástí položky je také následná

demontáž a likvidace těchto zařl'zení

40 320.00

PŘEV VOD NA POVRCHU POTR DN DO loooMM NEBO ŽLAB R 0. DO

3,6M

2*3 0=60,0000 [A]

M 60,0000 3 000.00

Cenová sousta\i{i       2017_OTSKP-SPK -

Ti`chnicka spccifiLacc    Položka převedení vody na povrchu zahmuje zřízení, udržování a odstranění příslušného zařízení. Převedení vody se uvádí buď průměrem potrubí (DN)

nebo délkou rozvinutého obvodu žlabu Ír.o.1.

180 000.00

ZEMhri HRÁZKy ZE ZEMIN SE ZHUTNĚNÍM

Zřízení sypaných zemních hrází pro převedení vodoteče po dobu výstavby
-výška  1 ,Om

M3 40,5000 363.00 14  701.50
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3.6.1.8

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Datum:  07.06.2018                     Čas:           13:07:17

Stavba:                               2017-04    Most ev. ě. 3697-l  velké Losiny

Objekt:                                         201    Most3697-1

Rozpočet:                                           201    Most3697-1

Poř.č.   Položka Typ Text                                                                                                                                                      MJ                         Poče. MJ                                     J.cena Celkem

2*1,5*1.5*9=40,5000  [A]

Cciio\i<Á  sous{a\Ja        2017_OTSKP-SPK -

Teclmická sttL`iifikaci`     položka zalmuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
-úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

-ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů ajejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
-ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
• spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
-ruční hutnění a výplňjam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích

-udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

-veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,   sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěmé konstrukce, přemostění, zpevněné

27      24211

plochy` zakrytí a pod.)
STUDNY Z DÍLCŮ BETONOVÝCH KUS 2,0000 1 1  000,00

Ci'iiovti soustivíi      2017_OTSKP-SPK -

Tccl"cka spccifiLticc    - dodání  dílce  požadovaného  tvaru   a  vlastností,  jeho  skladování,   doprava  a  osazení  do   definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,
• u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,
- úpra\y a zařízení pro uložení a transport dílce,
- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konsmkcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,
-výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,
• očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

22 000,00
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3.6.1.8

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Datum:  07.06.2018                     Čas:           13:07:17

Stavba:                               2017-04    Most ev. č. 3697-1 Velké Losiny

Objekt:                                        201    Most 3697-1

Rozpoěet:                                        201    Most 3697-1

Poř.č.   Položka              Typ Text                                                                                                                                                          MJ                          Počet MJ                                      J.cena Celkem

-o2mačení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

-úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,
• veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,

- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení

a měření dílců a pod.).

11                                         Přípravné práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         257 021,50

Uprava pod]oží a zák]adové spáry
TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200", RÝIIA TŘ I M 16,0000 350,00

8+8-16,0000 [A]

Cenová soiisfava      2017_OTSKP-SPK ,

Tcchnická specifikace    Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahmuje zejména:
- výkop rýhy předepsaného tvam v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetnč dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky

předepsaného materiálu pro výplň a zásyp
-zřízení spojovací vrstvy
• zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu
- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu
- obsyp trativodu předepsaným materiálem
• ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícflo objektu (kapličky) dle VL
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

nezahmuje opláštění z geotextilie, fólie

61      2lR001

187    28997

Vývod drenáže na líc křídla mostu

2*0,5-1,0000 [A]

Ceno\ia soustava.      VLASTNÍ -

1,0000

5 600,00

500.00

OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN

Opláštění drenážního potrubí

0,2*3,14*16*2*1,1=22,1056[A]

Ccnova soustav<i      2017_OTSKP-SPK -

Technická spcciilL:`cc     Položka zahmuje:

22,1056 2  144,24
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Datum:  07.06.2018                      Čas:           13:07:17

Stavba:                                2017J}4    Most cv. č. 3697-1 Velké Losiny

Objekt:                                         201    Most 3697-1

Rozpočet:                                          201    Most 3697-1

Poř.č.   Položka             Tvi)                        Text                                                                                                                                                              MJ                          Počet MJ                                       J.cena Celkem

-dodávku předepsané geotextilie nebo geomřížoviny
- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatížení
-úpravy spojů a zajištění okrajů
- úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

Uprava podloží a základové spáry

Štětové stěny
ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNÉ

(PLOCIIA)
6*6=36,0000 [A]

M2 36,0000

Ccnová  soustava`      2017_OTSKP-SPK -

Tcchi]icka spccifikacc     -zřízení  stěny

- opotřebení štětovnic, případně jejich ošetřování, řezání, nastavování a další úpravy

- kleštiny, převázky. a další pomocné a doplňkové konstrukce

-nastražení a zaberanění Štětovnic do jakékoliv třídy hominy
- veškerou dopravu, nájem, provoz a přemístění beranících zařízení a dalších mechanismů

- 1ešení a podpěmé konstrukce pro práci a manipulaci beranících zařízení a dalších mechanismů

- beranící plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.

- při provádění z lodi náklady na prám nebo lodi
-těsnění stěny, je-li nutné
• kotvení stěny, je-li nutné nebo vzepření, případně rozepření
- vodící pi[oý nebo stabilizační hrázky
- zhotovení koutových štětovnic
- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,
- dodání spojovacího materiálu,
- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,   spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření,
-jakákoliv doprava a manipulace dílců  a  montážních  sestav,  včetně  dopravy konstrukce z výrobny na stavbu,
- montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže,

2 500,00 90 000,00
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Datum:  07.06.2018                      Čas:           13:07:17

Stavba:                               2017-04    Most ev. č. 3697-1 Velké Losiny

Objekt:                                        201    Most 3697-1

Rozpočet:                                        201    Most 3697-1

Poř.č.   Položka             Typ Tex.                                                                                                                                                      MJ                         Počet MJ                                     J.cen a Celkem

-výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci,
- veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků,
- všechny druhy ocelového kotvení,

-dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně dokladů

23                                      Štětové stěny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         90 000,00

Základy
ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU M3 7,6440 7 900,00

Podkladní beton  monolilitckého žb  rámu
-beton C12/15 XO

2,8*(9,l+9,1)*0,15=7,6440[A]

Cenová  sc`usta\/a       2017_OTSKP-SPK -

TcchmcLá spccifiLacc    -dodání  čerstvého  betonu  (betonové   směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení   do požadovaného tvam při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

• bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
-podpěmé  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů,

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
-ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
-nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
-případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

60  387.60
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Datum:  07.06.2018                      Čas:           13:07:17

Stavba:                                2017-04    Most ev. č. 3697-1 Velké Losiny

Objekt:                                          201    Most3697-1

Rozpočet:                                            21}1    Most 3697-1

Poř.č.   Položka             Tvi}                         Text                                                                                                                                                                  MJ                           Počet MJ                                        J.cena Celkem

úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,
66     212325 ZÁKLADY ZE ŽELEZ0BETONU DO C30/37 (837)

Beton základů  mostu C 30/37 XF2 XA2

M3                                        17,4960 1 1  700,00

0,6*1,8*(8,l+8,1)=17,4960[A]

Cciio`rá soustava       2017_OTSKP-SPK -

TcclinicLi siiccifiLac€    -dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení   do požadovaného tvam při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
• užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvaliý povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
-podpěmé  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů,

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
-zřízení  všech  požadovmých  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstmkcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlalď a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
-nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
-případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

6]     2;]2;365

úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu
VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELl  10505, 85008

Betonářská výztuž základů,  100 kg/m3

1,7496 22 000,00

0,6* 1,8*(8, l+8,1)*0,1=1,7496  [A]

Ceiio`rá sousti`va       2017_OTSKP-SPK -

TcchnicLti s[Jccifil\:icc    Položka zahmuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,

případně s uložením

204 703,20

3 8 491,20
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Datum:  07.06.2018                      Čas:           13:07:17

Stavba:                               2017-04    Most ev. č. 3697-1 Velké Losiny

Objekt:                                       201    Most 3697-l

Rozpočet:                                       201    Most 3697-l

Poř.č.   Položka             Typ                        Teit                                                                                                                                                            MJ                          Počet MJ                                      J.cena                                       Celkem

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. amiakošů) a uložení s

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
-veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstmkcí,
-ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpraw výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
-veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
• separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

Základy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        303 582,00

191      311312

Svislé konstrukce
ZDI A STĚNy PODP A VOL Z PROST BET DO C12;15 a315)

Ochranný beton C12/15 XO tl.  300  mm v rubu opěry

M3 2,7300 10 000.00

0,3* l .4*6,5=2,7300  [A]

CeTio\rá  so`ista\/a       2017_OTSKP-SPK -

Tcc]inicka spcciflkacc    -dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvam při jakékoliv hustotě výztužej konzistenci

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

• užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsknižovacích prostředků,
-podpěmé  konstr. (skmže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů,

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

27 300,00
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3 .6.1. 8

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Datum:  07.06.2018                      Čas:           13:07:17

Stavba:                               2017-04    Most ev. č. 3697-l velké Losiny

Objekt:                                        201    Most 3697-l

Rozpočct:                                         201    Most 3697-l

Poř.č.   Položka Typ                        Text MJ                          Počet MJ                                      J.cena                                       Celkem

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
-ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
-konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
-nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, tčsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
-případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu- úpravy pro

68      333325                         1 rió`Siůíóí;ĚŘy~Ari5riE-
(837)

Beton stojek rámu C 30/37 XF2

ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37

bludných proudů,
32,4000 1 1  000,00

Opěry
0,6*2.4*(7,5+7,5)=21,6000 P]

Křídla

4*0.45*3*2=10,8000  D=]

Celkem. D+E=32,4000 F]

Ccno\'.i soustíwci       2017_OTSKP-SPK -

Tcch"cka si)ccifikacc    -dodání  čerstvého  betonu  (betonové   směsi)   požadované  kvality,  jeho  uložení   do požadovaného tvani při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
-zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a teclmologií výroby betonu,
- zřl'zení pracovních a dilatačních spar. včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

• bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvaliw povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
-podpěmé  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů,

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes` nálitků, a sedel,

-zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpraw pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
-ztížení práce u kabelových a injektážních tmbek a ostatních zařízení osazovaných do betonu.

356 400,00
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Datum:  07.06.2018                      Čas:           13:07:17

Stavba:                               2017-04    Most ev. č. 3697-1 Velké Losiny

Objekt:                                        201    Most 3697-1

Rozpočet:                                        201    Most 3697-1

Poř.č.   Položka              Typ Text                                                                                                                                                            MJ                          Počet MJ                                      J.cena Celkem

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
-opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
-případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu

69     333365                         1

189     334213321

VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELl  10505, 85008

bludných proudů
T 4,8600                                          22 000,00

Betonářská výztuž stojek rámu a křídel ,  150 kg/m3

32,4*0,154,8600 [A]

Ceiiovásousiava       2017_OTSKP-SPK -

Tcclniická specimí`ci`    Po[ožka zahmuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,

případně s uložením
• dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. amakošů) a uložení s

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
-veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstmkcí,
-ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení Železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
-veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařl'zení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

106 920,00

Zdivo mostů z pravidelných kamenů pětl až osmiúhelníků na maltu, objem

jednoho kamene přes 0,02 m3

Zdivo pilířů, opěr a křídel mostů z lomového kamene štípaného nebo ručně

vybíraného

na maltu

12 000,00 77 376,00
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3.6.1.8

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Datum:  07.06.2018                      Čas:           13:07:17

Stavba:                               2017Ú4    Most ev. č. 3697-1 Velké Losiny

Objekt:                                         201    Most 3697-1

Rozpočet:                                         201    Most 3697-1

Poř.č.   Položka Typ                        Text MJ                          Počet MJ                                      J.cena                                       Celkem

z  pravidelných  kamenů  pěti  až osmiúhelníků  (kyklopské zdivo)

objemu  1  kusu kamene

přes 0,02 m3

4*2,6*2,6+2*2,4*7,8=64,4800 [A]

a*0,l-6,4480 P]

Cciiovfl soiistivn       VLASTNÍ-

Tcchiiick:i specifikzicc      Poznámky:

1. V cenách jsou započteny i náklady na nutné přisekávání kamene do spár i v líci při zdění.
2. V cenách nejsou započteny náklady na spárování zdiva: tyto práce se oceňují cenami souboru cen

628 63-3 Spárování zdiva pilířů, opěr a křídel mostů z lomového kamene.
3. Ceny lze použít i pro ocenění kamenného obkladového zdiva.

188    3999R

190    91920

Vrubový kloub dle PD

Cci`o\'i`.  st`ustava        VLASTNI -

PŘEKRYTÍ SVISLÉ SPÁRY TKANINOU

Ochranná geotextilie 800 g/m2 (rub opěr a křídel)

2*3*6,5+2*0.8*7,5+4*0,6*8`1+4*3*2=94.4400  [A]

Ccno\Ja sousiaw       2017_OTSKP-SPK -

Tcchi`icka `ipecif`ikm    položka zahmuje dodávku a připevnění předepsané

Svislé konstrukce

tk±_y_._Tčetněnutnýcr! přesahů

10 249,15 20 498,30

29 654,16

618148,46

Římsy
ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 @37)

0,25*( 1,5+0,5)* 14,6+2*0,3*0,35* 14,6=10,3660  [A]

Ccm)va  soustava       2017   0TSKP-SPK -

M3 10,3660 26 000,00

Ti`cht`icka specifikacc     položka zahmuje:

-dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu.
-zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

269  516.00
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Datum:  07.06.2018                     Čas:           13:07:17

Stavba:                               2017-04    Most ev. č. 3697-1 Velké Losiny

Objekt:                                       201    Most 3697-1

Rozpočet:                                        201    Most 3697-1

Poř.č.   Položka             Typ Text                                                                                                                                                        MJ                         Počet MJ                                     J.cena Celkem

• bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
-podpěmé  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů,

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
• ztížení práce u kabelových a injektážních tnibek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
• konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvlú a doplňkových konstrukcí,
-nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
-případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

pro osazení zařízení ochrany konstmkce
87      317365 \/ÝZŤÍJŽTŘÍMSZOCEL110505,8500B

vlivu bludných proudů
1,8659 22 000,00

10,366*0,18=1,8659  P3]

Cciiová soustava      2017_OTSKP-SPK -

Techiiická sp®cifikace     položka zahmuje:

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvari (vč. armakošů) a uložení s

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
• ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
• úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)
• povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

41049,80
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Datum:  07.06.2018                      Čas:           13:07:17

Stavba:                                2017-04    Most ev. č. 3697-1 Velké Losiny

Objekt:                                         201    Most 3697-1

Rozpočet:                                         201    Most 3697-1

91      420312

75      421325

Vodorovné konstrukce
PŘECHOD DESKY MOSTNÍCH OPĚR Z PROST BETONU DO C12/15

(815)

Bednění a betonáž samostatného přechodového klínu

h43 60,0600 4 700,00

2*1,1*4,2*6,5=60,0600  [A]

Cct`ova soustava      2017_OTSKP-SPK -

Tcclmicka spccifiLacc    -dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zři'zení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
-podpěmé  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů,

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
-ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
-nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
-případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

úpravy pro osazení zařízení ochrany konstmkce proti vlivu bludných
MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVE KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 23,0184 22 000.00

282 282,00

506 404.80
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3.6.1.8

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Datum:  07.06.2018                      Čas:           13:07:17

Stavba:                               2017-04    Most ev. č. 3697-1 Velké Losiny

Objekt:                                        201    Most 3697-1

Rozpočet:                                        201    Most 3697-l

Poř.č.   Položka              Typ Text                                                                                                                                                         MJ                          Počet MJ                                      J.cena Celkem

Náběhy

(0,6+0,3)/2*2*l,64*6,9=10,1844[A]

Příčel

6,9*0.3*6,2=12,8340  H3]

a+b=23 .0184 [C]

Cciic>\r{'i  soustav{`       2017_OTSKP-SPK -

Tcclmická spccitlkiice    -dodání  čerstvého  betonu  (betonové   směsi)  požadované  kvalibJ,  jeho  uložení   do požadovaného tvani při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
• zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvaliw povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
-podpěmé  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů,

ochranných a bezpečnostních opatření a základů {ěchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvlri a doplňkových konstrukcí,
-nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, tčsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do sbíku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

76     421365 VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, 85008 22 000,00

Výztuž náběhů a příčle  180 kg/m3

23,018*180/1000=4,1432[A]

Ccno\iá  soustfl\ia       2017_OTSKP-SPK -

Tccliiiicka spccifikacc    Položka zahmuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,

případně s uložením
-dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s

91  150,40
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3.6.1.8

POLOžKY SOUPISU PRACÍ

Datum:  07.06.2018                      Čas:           13:07:17

Stavba:                                2017-04    Most ev. č. 3697-1  Velké Losiny

Objekt:                                         201    Most3697-l

Rozpočet:                                          201    Most 3697-1

Poř.č.   Položka             Tvi}                         Text                                                                                                                                                                  MJ                           Počet MJ                                        J.cena Celkem

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
• veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
-ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení Železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
-veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

-vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74.
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

88      45831 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDM Z PROSTÉHO BETONU

0chranný beton  C12/15 XO tl.  300 mm v rubu opěry

5,4600 3  500,00

2*0,3* l ,4*6,5=5,4600 [A]

Cciio\ia  soiista`/a       2017_OTSKP-SPK -

Tcchnická si)cciílkacc    -dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

-bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvalibí povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
-podpěmé  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů,

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
• ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

19110,00



e                Fima:      HSM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Strana:             21
3.6.1.8

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Datum:  07.06.2018                      Čas:           13:07:17

Stavba:                               2017-04    Most ev. č. 3697-1 Velké Losiny

Objekt:                                        201    Most3697-1

Rozpočet:                                        201    Most 3697-l

Poř.č.   Položka Typ Text                                                                                                                                                          MJ                          Počet MJ                                      J.cena Celkem

-nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, tčsnění  a melení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
• případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu proudů
90     458312 VÝPLŇ ZA 0PĚRAMI A ZDMI Z PROST BETONU DO C12/15 (815)

Podkladní beton  C12/15 X0 tl.150  mm  pod odvodnění rubu  mostu

42,9000 3  500,00

2*3,3*6,5=42,9000 [A]

Cenc)vá soiistavi      2017_OTSKP-SPK -

TcchtiicLa specifiL<ici`    -dodání  čerstvého  betonu  (betonové   směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
1 zřl'zení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

1 bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
-podpěmé  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů,

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstnikcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
-zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstmkcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
• nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

-případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu proudů

Vodorovné konstrukce

150150,00

1 049 097,20

r47 Upravy vodotečí toků
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Datum:  07.06.2018                     Čas:

Stavba:                               2017J)4    Most ev. č. 3697-1 Velké l.osiny

Objekt:                                        201    Most 3697-l

Rozpočet:                                         201    Most 3697-1

Poř.č.    Položka

14      431114

196    46321

197    465512

Typ Text

SCHODIŠŤ KONSTR Z DÍLCŮ BETON D0 C25/30 (830)

MJ                        Počet MJ

M3 4,0500

J.cena

12 000,00

3,6*1,5*0,75=4,0500  [A]

Ccno\á  st`us(a\i.i       2017_OTSKP-SPK -

TcchmcLu specif`ikdcc    -dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování,  doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,
-u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,
- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,
- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

• výplň, těsnění a tmelení spár a spojů`
- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců.
- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

-úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,
-veškerá zařízení pro zajištění stabiliů v každém okamžiku,
- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, Zkoušení

a měření dílců a pod.).

ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE M3 8,1500 2 200,00

0,5*1*(7,5+8,8)=8,1500  [A]

Ceiiová sousti\/n       2017_OTSKP-SPK-

Tecimická spcc!fik.icc     položka zahmuje:

- dodávku a vyrovnání lomového kamene předepsané fi.akce do předepsaného tvani včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiálL[-DLÁŽÍTyž
LOMOVÉHO KAMENE NA MC

1,2*(8.7*22,7+3*0,5*3)=242,3880  [A]

a*0,35=84.8358 P]

Cciiová  soustí`va       2017_OTSKP-SPK-

Teclmicki\ spccifikcice     položka zahmuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

M3 84,8358 7 300,00

13:07:17

Celkem

48 600,00

17 930,00

619 301,34
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Datum:  07.06.2018                      Čas:           13:07:17

Stavba:                                2017-04    Most ev. č. 3697-1 Velké Losíny

Objekt:                                       201    Most 3697-l

Rozpočet:                                        201    Most 3697-1

Poř.č.   Položka             Typ                        Text                                                                                                                                                             MJ                          Počet MJ                                       J.cena                                       Celkem

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
-nezahmuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

91      46731 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU

Betonový práh 500/1000 mm z C 30/37 XF4

30,8500 8 050,00 248 342,50

61,7*0,5*1=30,8500  [A]

Cciiová sc`usta\Ía      2017_OTSKP-SPK -

Tccimická specifikm    položka zahmuje:

-nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)
-dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvam při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvaliů povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
-podpěmé  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů,

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřl'zení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
-nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
-výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
-případné zřízení spojovací vrstvy u základů

Upravy vodotečí toků

r5
77       18110

Komunikace
ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HOFNINĚ TŘ. I M2 261,3600 10.00 2 613.60
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Datum:  07.06.2018                      Čas:           13:07:17

Stavba:                                2017-04    Most ev. č. 3697-1 Velké Losiny

Objekt:                                        201    Most 3697-1

Rozpočet:                                        201    Most 3697-1

Poř.č.   Položka Typ                        Text MJ                         Počet MJ                                     J.cen a                                      C elkem

Položení podkladu vrstev vozovky mimo most:
-úprava pláně nové komunikace

srovnání a zhutnění na 45 Mpa

6,6*(10,6+29)=26l,3600[A]

CeJ)o\Já  soustava       2017_OTSKP,SPK -

78      56333                            1

79     56333                          2

180    56963

Tcchnická spcciflkacc     položka zahmuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM

6,6*( 10,6+29)=26 l ,3600  [A]

CL`i`ová soustava      2017_OTSKP-SPK -

Tcci`mcká spccifikace    -dodání kameniva předepsané kvality a zmitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

-nezahmuje postřiky, nátěry

VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150M\4

6.2*( 10,6+29)=245,5200 [A]

Cciiová soustava       2017_OTSKP-SPK -

Tcc]mická sT>ecif`ikace     -dodání kameniva předepsané kvaliw a zmitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušt'ce

- zři'zení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

-nezahmuje postřiky, nátěry

ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO

150"

zhutnění určuj e proj ekt.
M2

2*0,5*( 120+30+40)+32=222,0000 [A]

Cciiová  soustava       2017  0TSKP-SPK -

Tccimici\-á spccifikace    -dodání recyklátu v požadovaiié kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
-zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

-úpra" napojení, ukončení
-nezahmuje postřiky, nátěry

261,3600

245,5200

222,0000

150,00

150.00

140,00

39 204,00

36 828.00

31080.00
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Datum:  07.06.2018                      Čas:           13:07:17

Stavba:                               2017-04    Most ev. č. 3697-l  velké Losiny

Objekt:                                        201    Most 3697-l

Rozpočet:                                        201    Most 3697-l

Poř.č.   Položka              Typ Text                                                                                                                                                              MJ                          Počet MJ                                       J.cema                                       Celkem

80      572121

82      572211

84     574A43

INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ D0 l,OKG/M2

5,9*( 10,6+29)=233,6400 [A]

Cci`ct\r;'`  soi`stav.i       2017_OTSKP-SPK -

Tcchnická specifikacc    - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení Šířky, pokládání vrstvy po etapách

úpravu napoj ení, ukončení

M2

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO O,5KG/M2

most

5,5*10,8=59,4000  [A]

mimo most

5,7*(10,6+29)=225,7200 P]

nový povrch

6*(120+30+40)=1140,0000  [C]

Celkem A+B+C=1425,1200 P]

Ccno\iá sousi:`va      2017_OTSKP-SPK -

Techmck:\ specifii{acc    -dodání všech předepsaných materiálů pro postřilqJ v předepsaném množství

- provedení dle předepsmého technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

-úpravu napojení, ukončení

ASFALTOVÝBEriNTiŘTO-čÉ;ÉRUSNÉVRSTvyACollTL.50riri

233,6400

M2                                   1425,1200

25,00

M2                                    1421,1600

most

5,5*10,8=59,4000  [A]

mimo most

5,6*( 10,6+29)=221,7600  H3]

nový povrch

6*(120+30+40)=1  140,0000  [C]

Celkem  A+B+C=1421,1600 D)]

Cenová  soiistava       2017_OTSKP-SPK-

Techiiická spccifikacc     -dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

-zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

330.00

5  841,00

28  502,40

468 982,80
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Datum:  07.06.2018                      Čas:           13:07:17

Stavba:                                2017-04    Most ev. č. 3697-1 Velké Losiny

Objekt:                                         201    Most3697-1

Rozpočet:                                          201    Most 3697-1

Poř.č.   Položka Text                                                                                                                                                        MJ                         Počet MJ                                      J.cen a Celkem

-úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, Šachet a pod.
-nezahmuje postřiky, nátěry
-nezahmuje těsnění podél obrubníků, dilatačních

119    574C65

83      575C5

179     582611

ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 TL. 70MM

odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
M2                                   229,6 800

5 ,8*( 10,6+29)=229,6800  [A]

Cciiova  s()ustava       2017_OTSKP-SPK -

Teciii`icka spccifikacc     -dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

• uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení Šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
-úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

nezahmuje postřiky, nátěry
nezahmuj e těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích

LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 40MM

odvodňovačů, vpustí, Šachet a pod.

M2                                     59,4000

Položení nových vrstev vozovky na mostě
-litý asfalt                                                 MA                    45mm

5,5*10,8=59,4000  [A]

Ce!iova  so`isia\/a       2016_OTSKP -OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

Techmck{'i spccifii`i`ce     - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

-uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

-úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, Šachet a pod.
- nezahmuje postřiky, nátěry
-nezahmuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, Šachet a pod.

KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE

ZKAM

M2                                      17,0000

420,00

480.00

17-17,0000 [A]

C`ei`o\iíi  so`iit:iwi       2017_OTSKP-SPK -

Tcclmicha spei`iíihce    -dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané   lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň

96 465,60

30 888.00

8  160.00
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Datum:  07.06.2018                      Čas:           13:07:17

Stavba:                               2017-04    Most ev. č. 3697-1 Velké Losiny

Objekt:                                       201    Most 3697-l

Rozpočet:                                       201    Most 3697-l

Poř.č.   Položka Text                                                                                                                                                         MJ                          Počet MJ                                      J.cena Celkem

Spar
- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

• úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, Šachet a pod., nestanoví-li zadávací

dokumentacejinak
-nezahmuje postřiky, nátěry

nezahmuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       748 565,40

Upravy povrcliů vnější
NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S 1  (OS-A)

Ochranný nátěr vi.ditelných  ploch  říms hydrofobní penetrací.

N= 59.8600 200.00

(2*0,15+0,5+1`5+2*0,6+2*0,3)* 14,6=59,8600  [A]

Cenová  so`isia\/a      2017_OTSKP-SPK -

TechmcLa spi'cifiLm    -položka zahmuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěiů a nečistot) ajeho vyspravení,

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavm

Upravy povrchů vnější

daných technologickým předpi sem.

1 1  972,00

11972'00

Izolace proti vodě
IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI

ASFALTOVÝMI NÁTĚRY

Penetračn Í nátěr

M2 35,7600

2*0,6*(8,1+1.8+8,l+l,8)+2*0,8*7,5=35,7600[A]

(|`nowi  soiisii`\/[i       2017_OTSKP-SPK -

Tcchmcká spi`cifik:`cc     položka zahmuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahmout i případné vyspravení

-zřl'zení izolace jako kompletního povlaku, přl'padně komplet.  soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

100,00 3  576,00
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Datum:  07.06.2018                     Čas:

Stavba:                                2017U4    Most ev. č. 3697-1 Velké Losiny

Objekt:                                         201    Most3697-l

Rozpočet:                                          201    Most 3697-1

Poř.č.   Položka Text MJ                        Počet MJ J.cena

13:07:17

Celkem

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
-zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek
- nezahmuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

158      711111                                  1

159     711112

IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI

ASFALTOVÝMI NÁTĚRY

Dvojitý asfaltový nátěr

71,5200

35,76*2=71,5200  [A]

Cciio`'{i  si`usta\/a       2017_OTSKP-SPK -

Teclinicka spLlcililii`cc_    položka zahmuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahmout i případné vyspravení
-zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu
- zři'zení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
-úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
• zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
-úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

-nezahmuje ochranné vrstvy, např. geotextilii-ů -      ` |ĚETÉÉŽŇÝáÉ-K-oij-s+-Ři,-Kc;Í pŘoťlTE-ŇiŇiiri5TÍ

ASFALTOVÝMI PÁSY

Pásová izolace s penetrací - ŽB stojky mostu.

2 *3 *6,5+2*0,5 *7,5+4*0,6* 8,1 +4*3 *2=89,9400  [A]

Cci`o\'ii soiisti\ra,     2017_OTSKP-SPK -

Tecimická spccif`ikíici`     položka zahmuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

89,9400

7152,00

19 696,86
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Datum:  07.06.2018                      Čas:           13:07:17

Stavba:                               2017-04    Most ev. č. 3697-1 Vclké Losiny

Objekt:                                        201    Most3697-1

Rozpočet:                                        201    Most 3697-1

TextPoř.č.   Položka              Typ MJ                        Počet MJ J.cena Celkem

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahmout i případné vyspravení

-zřízení izolace jako kompletního povláku, případně komplet.  soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
-úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
-zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
• ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
• úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

-nezahmuje ochanné vrstvy, např. geotextilii

160     711442

181     711502                           2

IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S

PEČETÍCÍ VRSTVOU

78,5200

6,9*10,8+4*0,5*2=78,5200  [A]

Cciiová  sc`usiav&       2017_OTSKP-SPK -

Techmcká specifikace     položka zahmuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahmout i případné vyspravení

-zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet.  soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění. otvorů, neizolovaných míst a pod.
• zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek
-nezahmuje ochranné vrstvy, např. litý asfalt, asfaltový beton

v této položce se vykáže i izolace rámových konstrukcí (most:

OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY

Ochrana izolačního sciuvrství pod  římsami
•natavované pásy modifi kované

( l ,6+0,5)* 14,6=30,6600 [A]

Ccnová sou`iiava      2017_OTSKP-SPK -

Tccimicka spccifikí`cc     položka zahmuje:

kolektory)
h42 30,6600

58 890,00

7 481.04
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Datum:  07.06.2018                      Čas:           13:07:17

Stavba:                               2017-04    Most ev. č. 3697-l velké Losiny

Objekt:                                         201    Most 3697-l

Rozpočet:                                         201    Most 3697-l

Poř.č.   Položka             Tvn                        Text                                                                                                                                                               MJ                           Počet MJ                                       J.cena Celkem

Po'rubí
121     86627 CHRÁN]ČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO looMM M 85,9500 960.00

3*( 14,65+ l l+3)=85,9500  [A]

Cei`wá soiisti`va       2017_OTSKP-SPK-

Tcc[micka spi`cifikacc    po|ožky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na Sklon.

zahmuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
-dodání veškerého trubniho a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,   spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěmých, závěsných a

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošctření podkladu a podpěr

- zřízení plně fiinkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

• zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
-úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
-ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození

82  512,00

Potrubí

Doplňující konstrukce a práce
DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC

Kamenné opevnění ramp
-kamenná dlažba z lomového kamene tl.200 mm
-usazená a vyklínovaná

-beton  C12/15 X0 tl.150 mm

h'`] 1,2800 7 300.00 9 344,00
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Datum:  07.06.2018                      Čas:           13:07:17

Stavba:                               2017-04    Most ev. č. 3697-1 Velké Losiny

Objekt:                                        201    Most3697-l

Rozpočet:                                         201    Most 3697-l

Poř.č.   Položka Typ Text                                                                                                                                                   MJ                        Počet MJ                                    J.cem Celkem

2*2* 0,7+2* 1.8=6,4000  [C]

c*0,2=l ,2800 H3]

Ccnova sousiavn       2017_OTSKP-SPK -

Tccimici\á spciifikz`cc     položka zahmuje:

• nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
-zřízení spojovací vrstvy
- zřl'zení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

93      58910                             1

94     58910                          2

192    89712

-nezahmuje podklad pod dlažbu,

VÝPLŇ SPAR ASFALTEM

rozměr 40x20 mm

5 ,3+5,4+4,2=14,9000 [A]

Ceno\Já sousta\ra       2017_OTSKP-SPK -

Tcchnická spccifjkacc     položka zahmuje:

- dodávku předepsaného materiálu
- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

se samostatně Doložkami SD 45

VÝPLŇ SPAR ASFALTEM

Naříznutí vozovky do tl.  50  mm.  Proříznutí a zalití spáry v obrusné vrstvě nad

Opěram,.
-tTvale pružná zálivka s posypem

3*6-18,0000 [A]

Cenow`  soiisia\in       2017_OTSKP-SPK-

Teclmicka specifik@cc     položka zahmuje:

• dodávku předepsaného materiálu
- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ

Cciiov:i  s``ustz``/a       2017_OTSKP-SPK -

Tec.hnícká spccirikí`cc     položka zahmuje:

14,9000

18,0000 168,00

12 000,00

2 503,20

3 024,00

12 000,00
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Datum:  07.06.2018                      Čas:           13:07:17

Stavba:                                2017-04    Most ev. č. 3697-1 Velké Losiny

Objekt:                                         201    Most 3697-1

Rozpočet:                                         201    Most 3697-l

I,oř.č.   Položka             Typ

193    91228

101     914321

100    914921

102    914A2l

Text MJ                        Počet MJ

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže
• výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

předepsané podkladní konstrukce
š-i;iĚŘóťFÉiTLiiúEETz-pÍ,-Á-ŠT-HM-oŤýTČÉÍŇĚ-oDRAZNÉHi;-Í-;-ÁSKu

2*3+2*2=10,0000  [A]

Cciio\Ja  `sousiava       2017_OTSKP-SPK -

Tcciinická spi`cif`ikacc     položka zahmuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací
- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

Éi5ÉŘÁV~ZTN:iiriičKyzmNŠVÉÍ:OCELFÓLIETŘ1.DODÁVKAÁ

10,0000

2,0000

J.cena

400,00

2 000,00

MONT

Dodávka a osazení tabulky s udáním názvu vodního

toku

Cem)va  sousi.ivfl       2017_OTSKP-SPK -

Tcclmictd sitecifik:icc     položka zahmuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení
- u dočasných (provizomích) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání ftinkce` náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu

DoškozenÝch částí

SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO

PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS 2,0000 1  800,00

2-2,0000 [A]

Ccno\'á  soust{`va       2017_OTSKP-SPK -

Tectinická spccifikacc     položka zahmuje:

-sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)
- u dočasných sloupků a upevňovacích zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů. nutnou opravu

poškozených částí
É~ÚčÍs~L-ó-ňsŤÚ-6ťE-[

Ci`no\'á `so`is{{`\/a       2017_OTSKP-SPK -

Tccimii`1`@ spccifikacc     položka zahmuje:

ši6ii:ÍTŤŘ.1ĎODÁVKAAMONiž 2,0000 2 000,00

Celkem

4 000,00

4 000,00

3 600,00

4 000,00
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Datum:  07.06.2018                      Čas:           13:07:17

Stavba:                               2017-04    Most ev. č. 3697-1 Velké Losiny

Objekt:                                         201    Most 3697-1

Rozpočet:                                         201    Most 3697-1

Poř.č.   Položka             Typ Text                                                                                                                                                           MJ                          Počet MJ                                      J.cena Celkem

5       917223

6       917224

125     919111

126     919111                               1

dodávku a montáž značek v požadovaném

SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ M
100"
Betonová chodníková obruba  100/200 do betonu C 20/25 n XF3

l,2*(7,3+11,6+13,1+23,5+1+O,5)j;8,4000[A]

Cciiová  soustavfl      2017_OTSKP-SPK -

Tecimická specifikacc    Položka zahmuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.

SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ

150MM

Betonová silniční obruba  150/250 do betonu C 20/25 n XF3

M

3*2+10,5=16,5000  [A]

Ceno`Já  soustava      2017_OTSKP-SPK-

Technicka spccifikacc     Položka zahmuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.

ŘEZÁr`ri ASFALTOVÉHO KRyTU VOZOVEK TL DO 50MM

Naříznutí vozovky na začátku a kond  úseku,
-zpětné ošetření spáry trvale pružnou zálivkovou hmotou s posypem

2*6-12,0000 [A]

Cciio\/á soiism\ia       2017_OTSKP-SPK.

TcchnicL<i spi`cifik{\ci`'    položka zahmuje řezání vozovkové vrstvy v tloušťce, včetně

REZANI ASFALTOVEH0 KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM

Naříznutí vozovky do tl.  50  mm.  Proříznutí a zalití spáry v obrusné vrstvě nad

opěrami.
-trvale pružná zálivka s posypem

3*6= 18,0000 [A]

Cenová soustava       2017_OTSKP-SPK ~

68,4000

16,5000

12,0000

18,0000

330,00

350,00

22 572,00

5 775,00

1  308,00

109,00 1  962,00
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Datum:  07.06.2018                      Čas:           13:07:17

Stavba:                                2017-04    Most ev. č. 3697-1 Velké Losiny

Objekt:                                          201    Most3697-1

Rozpočet:                                          201    Most 3697-1

Poř.č.   Položka

128     931317

Typ Text

Tcci`nicLo st]i`cifiL-acc    položka zahmuje řezání vozovkové vrstvy v

TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ PŘES 800MM2

MJ                        Počet MJ

včetně spotřeby vody
M 45,7000

Podélná pružná zálivka s předtěsněním
-20x50 mm, ns styku římsa x vozovka

2*14,6+3*2+10,5=45,7000[A]

Ceuo\Ji`  so``s{a\.íi       2017_OTSKP-SPK -

Tcciinicka st)ccifikacc    položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu,  očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezáhmuje těsnící profil

Doplňující konsti.ukce a práce

J.cena Celkem

6 855,00

80 94320

Dokoněovací práce inženýrských staveb
DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU q'LASTMALTY)

Odvodnění izolace -drenážní profil nebo drenážní plastbeton tl.100x40 mm

124    21341                                1

129    78322

M3

0,04*0,1*13=0,0520  [A]

Cciiová  s{`usi<i\/a       2017_OTSKP-SPK -

Tcchnicka specif`ikaci`     Položka zahmuje:

- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

předepsaných rozměrů a předepsaného tvam
DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY)

provedení drenážní vrstvy
M3

Podl.ití sloupků  (patních  desek)
-podlití plastmaltou

16*0,22*0,22*0,02=0,0155  [A]

Ccnc)`ia sousiíi\Ja       2017_OTSKP-SPK -

Techiiická spi`cifik{ice     Položka zalmuje:

-dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

drenážní vrstvy
piió+iiKÓRT6ZoCHRANADoÓEE;;E;LŇk-oKNÁTĚREMvÍcEVRST

předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

-kvalitní nátěr dlouhodobé životnosti s úpravou vTchního povrchu barvou odstínu

RAL 9005 "kovářská čemá"

0,0520

0,0155

47,6000

630 000,00

630 000,00

32 760,00

9 765,00

19 040,00
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Datum:  07.06.2018                      Čas:           13:07:17

Stavba:                               2017U4    Most ev. č. 3697-l velké Losiny

Objekt:                                        201    Most3697-1

Rozpočet:                                       201    Most 3697-l

Poř.č.   Položka             Typ                        Teit                                                                                                                                                              MJ                          Počet MJ                                       J.cena                                       Celkem

28* l ,7=47,6000 [A]

Ccno\iá sousta\/a      2017_OTSKP-SPK -

Ti`chnicka spccirildL`c    -položky nátěrů zahmují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) ajeho

vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a
104    911281

198     919131

118     93138

z-Á-BŘÁ-ť;LTrio-S-TN-IiĚSVISLOuvyTť,Ňr.`D~óÍ;ÁÚ-kÁi`MT6TNTzŽ
daných technologickým

M
předpisem.
28,0000

Dodávka a osazení ocelového zábradlí z otevřených profilů se sw.slou výplní

dodávka a montáž
-S235 JR+N

-kvalitní nátěr dlouhodobé životnosti s úpravou vrchního povrchu barvou odstínu

RAL 9005  ''kovářská černá" a zinkováním

14*2=28,0000  [A]

Ccno\rá sousta\/n      2017_OTSKP-SPK -

Tcci`!ncká specifit`-acc     položka zahmuje:

dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy
kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak

případné nivelační--------ŘÉŽúťťLií-ÉÉŤÓŇ-o-ÝÝ`čÉ

Ccnová  soiisi{``ia       2017_OTSKP-SPK -

Tci`imicka speciíik:`ci`     položka zahmuje

kotevní desky
KONSTRUKcÍ TL Do 5or\nA

řezání betonových konstrukcí v předepsané tloušťce, včetně

TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR SILIKONOVÝM TMELEM

M

spotřeby vody

M3

3,7000

0,0004

Pracovní spára říms
-těsnící silikonový tmel,  šedý trvale pružný,  odolný proti  UV záření.

-penetrační nátěr pro zvýšení přilnavosti

3,7*0.01*0.01=0.0004  [A]

Ccnová so`isiavti       2017_OTSKP-SPK -

Tccliiiicka spccifikace    položka zahmuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahmuje těsnící profil
131     936542 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) MĚDĚNÁ

Odvodněn í izolace
-trubka Cu  Ř50/1,8

=0,6+0,73

KUS 1,0000

5 400,00

120.00

1  300 000,00

15  000,00

151  200,00

444.00

15  000.00
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Datum:  07.06.2018                      Čas:           13:07:17

Stavba:                                2017-04    Most ev. č. 3697-1  Velké Losiny

Objekt:                                           201    Most3697-1

Rozpočet:                                          201    Most 3697-1

Poř.č.   Položka              T Text MJ                        Počet MJ J.cena Celkem

Cenow sotistava       2017_OTSKP-SPK-

Ti`chi`icka spccifikaci'     položka zahmuje:

• výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání kompletní odvodňovací soupravy z předepsaného materiálu, včetně všech montážních a přepravních úprav a zařízení
- dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu
-úprava a příprava úložného prostoru, včetně kotevních prvků, jejich očištění a ošetření

- zřízení kompletní odvodňovací soupravy, dle příslušného technologického předpisu, včetně všech výškových a směrových úprav

- zřízení odvodňovací soupravy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- prodloužení  odpadní trouby pod spodní líc nosné konstr. nebo zaústěním odvodňovače do dalšmo odvodňovacího zařízení
• úprava odvod. soupravy na styku s ostatními konstrukcemi a zařízeními (u obrubníku, podél vozovek, napojení izolací a pod.)
- ochrana odvodňovací soupravy do doby provedení definitivního stavu, veškeré provizomí úpravy a opatření
-konečné  úpravy odvodňovací soupravy jako povrchové povlaky, zálivky, které  nejsou součástí jiných konstr., vyčištění, tmelení, těsnění, výplň spar a

pod.
- úprava, očištční a ošetření prostoru kolem odvodňovací soupravy

132    9365R

11L     93R001

112    93R002

- opatření odvodňovače znakem výrobce a typovým číslem
-provedení odbomé prohlídky, je-li požadována

Při'slušenství odvodněni' izol ace

-separační vrstva 150xl 50mm
-krycí měděný perforovaný plech

-měděný vtokový profil

Ceii(}\'á sousta`ia       VLASTNÍ -

Kotvení říms

-vývrt do betonu o 35  hl.160 mm,

Kotvení říms do vý\Írtu-vodotěsné kotvy do vývrtu
-dle VL4 402.02

-M24 á  1 m

=13+10

15+ 16=31,0000  [A]

Ccno\iíi  s(``istava        VLASINÍ -

Kotvení zábradli'

-\nhri do betonu o 20 hl. 8o mm,

-kotva  M12-100,

31,0000

64,0000

1 200.00

1  500,00

100.00

1 200.00

46 500,00

6 400.00
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Datum:  07.06.2018                      Čas:           13:07:17

Stavba:                               2017-04    Most ev. č. 3697-1 Velké Losiny

Objekt:                                        201    Most 3697-1

Rozpočet:                                        201    Most 3697-l

Poř.č.   Položka             Typ Text                                                                                                                                                         MJ                          Počet MJ                                      J.cena Ce]kem

Bourání konstrukcí
POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)

4l,126+135+240*0,32=252,9260[A]

Ccno\rá  sousta\ra       VLASTNI-

Tcchnická spccifikacc     zahmuje  veškeré

174     014131

195     113326

POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)

126,54+12*1,9=149,3400  [A]

Ccno\ia soustiva      "ASTNÍ -

Techi`ická spccifik:ici`    zahmuje veškeré poplatky provozovateli

M3

skládky související s uložením odpadu na skládce.

M3

skládlor související s uložením odpadu na skládce.

252,9260

149,3400

150,00

1  200,00

37 938.90

179 208,00

ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL,

ODVOZ DO 12KM

M3 76,8000 416,00

240*0,32=76,8000 [A]

Cciiová  sc`usta\ia       2017_OTSKP-SPK -

Ti`clmická specifikm    Položka zahmuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahmuje poplatek za skládku, který se

vykazuje v položce 0141 ** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahmout do jednotkové ceny bourání -tento fákt
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

31948,80
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3.6.1.8

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Datum:  07.06.2018                      Čas:           13:07:17

Stavba:                               2017-04    Most ev. č. 3697-l  velké Losiny

Objekt:                                         201    Most 3697-1

Rozpočet:                                          201    Most 3697-1

Poř.č.   Položka              Ty Text                                                                                                                                                     MJ                         Počet MJ J.cena                                         Ce]kem

172     11333A

173     113338

162     11372

194     113728

ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM
- BEZ DOPRAVY

M3 12,0000 350,00

Odstranění podkladních vrstev stávající komunikace
-předpokládaná tloušt'ka  podkladních vrstev 300mm

-odvoz a uložení materiálu na skládku do 30km

240*0,05-12,0000 [A]

Ceii()\Íá  soustava       2017_OTSKP-SPK -

TcchnicLi` specifikaci`    Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouanou sutí a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahmuje

poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141 ** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahmout do
jednotkové ceny bourání -tento fákt musí být uveden v doplňujícím textu k

ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM
- DOPRAVA

Doprava na skládku  N0

12* l ,9*7=159,6000  [A]

Cciio\`á  soiistava       2017_OTSKP-SPK -

TcchnickLi spccifikace     Položka zahmuje

tkm                                     159,6000

samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. hhožství se učí jako součin hmotnosti
FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH

[t] a požadované vzdálenosti  Dcm].
M3                                    1380,0000                                                     100,00

Frézování živi.čných vrstev stávající komunikace 50-100mm

®dvoz materiálu  na skládku v rámci stavby do 100m

240+ 1140=1  380.0000 [A]

Cctio\'á  so`isiava       2017_OTSKP-SPK -

TeclmicL.` `peciriLi`ce    Položka zahmuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahmuje poplatek za skládku, kteú se

vykazuje v položce 0141 ** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahmout do jednotkové ceny bourání -tento fakt
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - DOPRAVA

240*0,05* 1,9*0,8=18,2400 [A]

1140*0.05* l ,9=108,3000  P]

(a+b)*7=885,7800 [C]

Ceiio`'{i  st`usiava       2017_OTSKP-SPK -

Tcclmická siiccifik.icc-    Položka zahmuje samostatnou dopravu suti a vybouraných

885,7800

hmoL Množství se i±r\šíjako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálengs±i

4 200,00

1  596,00

138 000,00

8 857,80
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3.6.1.8

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Datum:  07.06.2018                      Čas:           13:07:17

Stavba:                                2017-04    Most ev. č. 3697-1 Vell{é Losiny

Objekt:                                        201    Most 3697-1

Rozpočet:                                         201    Most 3697-1

Poř.č.   Položka              Typ

168    966135

166    966165

163    96618

Text

BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO SKM

MJ                        Počet MJ

M3 135,0000

J.cena

2 500,00

2* 1,5* 15*3=135,0000  [A]

Ccno\Ía  soiisia\/a       2017_OTSKP-SPK -

Teclinická spi`ciíikacc     položka zahmuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
• veškeré pomocné konstrukce (1ešení a pod.)

• veškerou manipulaci s wbouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahmuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141 * * (s

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahmout do jednotkové ceny bourání -tento fakt musí být uveden v doplňujícím
textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z

BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO SKM M3 41,1260 6 500,00

5 *0,3 *0,6*7,7+0,2*7,4* 777+2*0,5 *0,2*9+2*0,7* 15=41,1260  [A]

Cei`o\rá  s{`ustav.i.      2017_OTSKP-SPK -

Tcchmcka spccifikacc     položka zahmuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

-veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahmuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141 * * (s

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahmout do jednotkové ceny bourání -tento fákt musí být uveden v doplňujícím
textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH 6 000,00

Mostní zábradl Í 2xl 0m

48 kg/m

48*(8+8)/1000j),7680 [A]

Cciiová  sousta\,a      2017_OTSKP-SPK -

Tcclmicha specifiL.`cc     položka zahmuje:

-rozebrání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

-veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahmuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141 " (s

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahmout do jednotkové ceny bourání -tento fakt musí být uveden v doplňujícím
textu k položce)

Celkem

337 500,00

267 319,00

4 608,00
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Datum:  07.06.2018                      Čas:           13:07:17

Stavba:                                2017-04    Most ev. č. 3697-1 Velké Losiny

Objekt:                                          201    Most3697-1

Rozpočet:                                           201    Most3697-1

Celkem: 6 267 168,15
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SOUPIS PRACI

Datum:  07.06.2018                      Čas:          13:07:17

Stavba:

Objekt,

Rozpočet:

2017-04   Most ev. č. 3697-1 Velké Losiny

202   Zatímní most

202   Zatímní most

Objednavatel:   Správa silnic Olomouckého kraje

Zhotovitel dokumentace:   PROKOP MOSTY s.r.o.

Zhotovitel:   HSM

Základnícena:                                                                 1996121,04   Kč

Cena celková:

DPH:

Cena s daní:

1996121,04   Kč

419185,42   Kč

2415306,46   Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jednotku:

1,00

1996121,04   Kč

Vypracoval zadáni':

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Datum:  07.06.2018                      Čas:           13:07:17

Stnvba:                               2017J)4    Most ev. č. 3697-l  velké Losiny

Objekt:                                       202   Zatímní most

Rozpoě€t:                                        202   Zatimní most

Poř.č.   Položka Text                                                                                                                                                       MJ                         Počet MJ                                     J.cena Celkem

8       12lloA

12       131831

Zemní práce
SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY - BEZ DOPRAVY

630±0,15=94.5000  [A]

Ceiio\'{i sousta\/a       2017_OTSKP-SPK -

Ti`ciii`ickú spcciflkacc    položka zahmuje sejmutí omice bez ohledu na tloušťku vrstvy

nezahmuje uložení na trvalou sk]ádku
HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. 11, ODVOZ DO IKM

M3 94,5000

15,6800

Výkopy pro uložení opěr,  použití zeminy k zásypu koryta a zpětnému zásypu jámy

po odstranění provjzoria

3,2*7*0,7=15,6800  [A]

Ceiiowi sousti\/`i       2017_OTSKP-SPK -

Tecimická specirikacc     položka zahmuje:

-vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

-ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

-ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
-těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
-čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol.  1151,2)

• potřebné snížení hladiny podzemní vody
-těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna homin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené hominy

174,00

360,00

16 443.00

5 644,80
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Datum:  07.06.2018                      Čas:           13:07:17

Stavba:                               2017-04    Most ev. č. 3697-1 Velké Losiny

Objekt:                                      202   Zatímní most

Rozpočet:                                       202   Zatímní most

Poř.č.   Položka             Typ Text                                                                                                                                                          MJ                          Počet MJ                                      J.cena Celkem

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
• pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma Štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedemí nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku
-veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a

9         161211

15         171111111

10       17120

pod.)
-nezahmuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141 **

VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ RUBANINY NA POVRCHU DO I KM

Přesun v rámci  staveniště

M3 94,5000 183,00

630*0,15=94,5000  [A]

Cciio\Íásoustwa       2017_OTSKP-SPK -

Tecimicki specifik:`cc    Zahrnuje vodorovné přemístění, dopravu, přeložení a manipulaci s rubaninou na povrchu z výrubu v podzemí (včetně rubaníny z nezaviněného

nadvýrubu) na skládku, nebo mezideponii do lkm;
- vodorovné přemístění suti z vybouraných konstrukcí a vybouraných hmot z podzemí na povrchu;
- potřebnou mechanizaci;
-měří se v „m3" v rostlém (nerozpojeném) objemu rubaniny.

Hutnění zemjny

Hutnění zeminy pro spodní stavbu Železnic

tlouštky vrstvy

do 20 cm

420*2=840,0000 [A]

Cci`wá  soustava       VLASTNÍ -----iii:óŽ-iĚ33ÝEŇiú-yT5Lj
ŇÁš-yTPTŮ--Á-NASKi,ÁDKyBEzziTUTNTÉŇi

630*0,15=94,5000 [A]

Cciiová  soiisia\Jii       2017_OTSKP-SPK -

Tccl`iiická specitikí`cc     položka zahmuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

-ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

-ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů ajejich dočasné zajištění

M2 840,0000

94,5000

10,00

17 293,50

8 400,00

1512,00
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Datum:  07.06.2018                      Čas:           13:07:17

Stavba:                               201704    Most ev. č. 3697-1 Velké Losiny

Objekt:                                       202    Zatímní most

Rozpočet:                                        202    Zatl'mní most

Poř.č.   Položka             Tvn                        Text                                                                                                                                                             MJ                          Počet MJ                                      J.cena Celkem

• ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
-ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiáLu

-úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
-udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

-veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstmkce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, 1ešení, podpěmé konstrukce, přemostění, zpevněné

plochy, zakrytí a pod.)
14       17180 ÍjI6Ž'ŽÉŇÍsypANiNyD6o6i`r:ÁSÝÉ.-Ů~z~Ň`Akúí.ťóÝÁťÁŇÝTCHMATERiÁLŮ M3 168,0000 1 200,00

Násyp zemního tělesa z vhodné zeminy, včetně hutnění, dopravy a odstranění

0,4*420=168,0000 [A]

Cciio\Já  sc`usti\ta       2017_OTSKP-SPK -

TechmcLá spccifikiice     položka zahmuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
-úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložištč po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

-ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů ajejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřl'zení lavic na svazích
-udržování úložiště ajeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

-veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěmé konstrukce, přemostění, zpevněné

201  600,00
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Datum:  07.06.2018                      Čas:           13:07:17

Stsvba:                               2017-04    Most ev. č. 3697-1 Velké Losiny

Objekt:                                      202   Zatímní most

Rozpočet:                                        202   Zati'mní most

Vegetač ní úpravy
KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO O.9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ,

ODVOZ DO 5KM
Cei`ová sousti\/a       2017_OTSKP-SPK -

KUS

Tcchmcká specifiki\ci`    Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahmuje zejména:

- poražení stromu a osekání větví
- spálení větví na hromadách nebo Štěpkování
- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahmuje zejména:

3,0000 5 600,00 16  800,00
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Datum:  07.06.2018                      Čas:           13:07:17

Stavb@:                                2017-04    Most ev. č. 3697-1 Velké Losiny

Objekt:                                      202   Zatímní most

Rozpočet:                                        202    Zatímní most

Poř.č.   Položka             TVD                         Text                                                                                                                                                                  MJ                           Počet MJ                                        J.cena Celkem

Přípravné práce
VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ OSTATNÍCH PLOCH

630-630,0000  [A]

Cciiova  soustava'      VLASTNI-

zahmuje odstranění všech překážek pro uskutečnění stavby

M2 630,0000 50,00 31500,00

TeclmicLii  `specifikacc

6        11523 Í;ŘEVEDENíi6TDÝi6ÍŘTUÉIíri-Ď-Ň-`á-Ó-o--N-EÉ'ó~ŽiÁ5Ý'`Ř-.-ťTD-óT,'ó~ri M 16,0000 562,00

Ccm()\ii'i  sousta\ia       2017_OTSKP-SPK -

TcchtiicLd siiťciflL-m    Položka převedení vody na povrchu zahmuje zřízení. udržování a odstranění příslušného zařízení. Převedení vody se uvádí buď průměrem potnibí (DN)

8 992,00
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Datum:  07.06.2018                      Čas:           13:07:|7

Stavba:                               2017-04    Most ev. č. 3697-1 Velké Losiny

Objekt:                                      202   Zatímní most

Rozpočet:                                       202   Zati'mní most

Základy

22      545341211

21      58300

POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 5,2500

2*7*2,5*0,15=5,2500  [A]

Cenová soust(w.`      2017_OTSKP-SPK-

Tcci`iiicL<i spccifiLt`cc    položka zahmuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu ajeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
Výměna pražců příčných nebo výhybkových bukových

Ložiska mostu (dřevěný pražec)  150xl50 mm, dl.1000 mm

KUS 40000

1  300,00

2 200,00

6 825,00

8 800.00

2+2

Cenova soustaw      VLASTNÍ -

Tcclmická  sTiecifikacc     Poznámky:

1. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) odvoz vyzískaných pražců na skládku; tyto náklady se oceňují souborem cen 997 24-1  . .

Doprava vybouraných hmot_. konstmkcí nebo suti, části 8 02.
b) úpravu rozdělení sousedních pražců; ýto náklady se oceňují cenou 542 30-0111 Posunutí

pražců.
c) dodání pražců; tyto náklady se oceňují ve specifikaci.

2. Měmou jednotkou kus se rozumí u cen -1211  a -1311 jeden příčný pražec.

3. Množství jednotek u výhybkových pražců se určí jako součin kubatury vyměňovaných výhybkových

pražců a převodního součinitele, který je u pražců bukových 10,89 a dubových  14,61.
4. Dodání pražců se ocení podle druhu pražců ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve výši  1 %

KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ)

Provi.zomí opěry mo§tního provizoria -9ilniční betonové  panely 3x2xO.15  m,  včetně

dopravy do 15 km, osazení a odstranění

4*2*3*2*0,15=7,2000[A]

Cenová  sc`ust:wa       2017_OTSKP-SPK -

M3 7,2000 7 920.00 57 024.00
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Datum:  07.06.2018                      Čas:           13:07:17

Stavba:                               201704    Most ev. č. 3697-1 Velké Losiny

Objekt:                                       202   Zatímní most

Rozpočet:                                        202   Zati'mní most

Poř.č.   Položka            Tvn                        Text                                                                                                                                                          MJ                          Počet MJ                                      J.cem Celkem

Tcchnickti speciflkcicc    -dodání dílců v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar
-očištění podkLadu

- uložení dílců dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

-úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací

dokumentacejinak
• nezahmuje postřiky, nátěry

nezahmuje těsnění podél obmbníků,      atačních zařízení, odvodňovacích proužků, šachet a pod

23      592119020 Pražec nomál.  BK imp.olej. lA,18 dl.250 cm ll.jak.

Cci`ova  soustava       VLASTNÍ-

Základy

400,00

73 049,00

Kompletní konstrukce
OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POZINKOVANÉHO

STANDARDNÍHO

42*2,5=105,0000  [A]

\1= 105,0000 113,00

Cciio\'íi  si`ustiv:`       2017_OTSKP-SPK -

Tcchnici`a si)ccifiL`acc    -položka zahmuje vedle vlastního pletiva i rámy, rošty, lišty, kování, podpěmé, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící materiál, pomocný materiál,

kompletní povrchovou úpravu.
-nejsou zahmuty sloupky, jejich základové konstrukce a zemní práce, které se vykazují v samostatných položkách 338* *, 272* *, 26A* *,  13* * *, není

zahmuta podezdívka (272**)

Kom pletn í konstrukce

11  865,00

11865'00

25     R4-01

Vodorovné konstrukce
Montáž mostního provizoria

7*3.0

M 18,3000 12 000,00

Cci`ovaso`istava       VLASTNÍ -

TeclmicLa sÍ)ccilllm    cenaje stanovena na základě kalkulace získané od provozovatele (pronajímatele) mostních provizorií. Cena vychází z počtu montovaných polí provizoria

(modulů) ajejich délky (MS -3,Om, Baile,vBridge 3,05) dále závisií na skladběpole (jednoduché,

219 600,00
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Datum:  07.06.2018                      Čas:           13:07:17

Stavba:                              2017-04    Most ev. č. 3697-l velké Losiny

Objekt:                                        202   Z@tímní most

Rozpoče.:                                       202   Zatímní most

Poř.č.   Položka             Typ                        Text                                                                                                                                                             MJ                          Počet MJ                                      J.cem                                       Celkem

28     R4-02

26     R4-03

27     R4-04

Pronájem mostního provizoria

Doba pronájmu provizoria 4 měsíce

lhůta

4*30=120,0000  [A]

panely
6*2*2*O,262ti,2880 [8]

trámy

3 *6*0,28=5 ,0400 [C]

přislušenstvi

(b+c)*0,2=2,2656 P]
a*(b+c+d)=1  631,2320  H=]

Cenová soustava      VLASTNÍ -

Demontáž mostního provizoria

7*3

Ceni)vá  sousiava       VLASTNÍ -

tnd                                    1631,2320

18,3000

120,00

12 000,00

Ti`ciiiiicLd s[)L`cifiL"    cenaje stanovena na základě kalkulace získané od provozovatele (pronajímatele) mostních provizorií. Cena vychází z počtu montovaných polí provizoria

délky (MS -
Přeprava mostního provizoria

C`i.no\tá so`istava       VLASTNI -

Vodorovné konstrukce

BaileyBridge 3,05) dále závisií na skladbě pole Oednoduché,jednopatrové, atd .... )
1,0000 20 000,00

195 747,84

219 600,00

20 000,00

654 947,84

Komunikace
32      18120                            2

33       18120                               1

ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ  11

Úprava svrchní pláně tělesa komunikace

420+2*0,5 *(97,24-18,3 )=498,9400  [A]

Cei`ová  sousta\/a       2017_OTSKP-SPK -

Tcchnicka specitikai`c    po|ožka zahmuje úpravu pláně včetně vyrovnání

ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. 11

Úprava pláně pod tělesem komuníkace

M2

rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

M2

498,9400

570,0000

10,00 4 989,40

5  700,00
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Datum:  07.06.2018                      Čas:           13:07:17

Stavba:                                2017-04    Most ev. č. 3697-1 Velké Losiny

Objekt:                                       202   Zatímní most

Rozpočet:                                         202    Za(ímní most

Poř.č.   Položka             Tvn                        Tex.                                                                                                                                                              MJ                          Počet MJ J.cena                                         Ce]kem

570=570,0000 [A]

Ccnovii  soust:iv{i       2017_OTSKP-SPK -

TcchiiickaspecilikaL`e

29     56334

31      56932

30     574E98

21      58300

položka zahmuje úpravu pláně včetně
ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200m\AVOZOVKOVÉ VRSTvy

výškových rozÉÉ]_É: Mím Žhutnění určuj±j2=gí±!É

h'= 498,9400 109 267,86

420+2*0,5*(97,24-18,3)=498,9400 [A]

Ccno\ia  soustava       2017_OTSKP-SPK -

Tccimick{i si7ccifik{icc     -dodání kameniva předepsané kvality  a zmitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřl'zení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

nezahmuj e postřiky, nátěry
ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO  looMM

2 *0.25*(97,24-18,3 )=39,4700  [A]

Cci`o\'á soustava       2017_OTSKP-SPK-

Tecimick:i specif-ik:ici`     - dodání kameniva předepsané kvality a zmitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení Šírky, pokládání vrstvy p

ÁšiLÁiió-\;Ý-ÉÉŤóťi;Ř6-jóDKLADNÍvRSTVÝACP22+,22STL

39,4700

420,0000

100"
420=420`0000  [A]

Ceno`'u  soustava       2017_OTSKP~SPK ~

Tech"ck<i sT)eciiikm    -dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zři'zcní vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrst`y po etapách, včetně pracovních spar a spojů

-úpravu napojení. ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, Šachet a pod.
-nezahmuje postřiky, nátěry

nezahmuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů,
KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ)                                                                                                           M3

0chrana inženýrských sítí ze silničních panelů 3x2xO,15 m

Šachet a pod.

20,7000

106,00

7 920.00

4183,82

277 200,00

163 944`00
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Datum:  07.06.2018                      Čas:           13:07:17

Stavba:                               2017-04    Most ev. č. 3697-1 Velké Losiny

Objekt:                                      202   Zatímní most

Rozpočet:                                       202   Zatímní most

Poř.č.   Položka             Typ Text                                                                                                                                                         MJ                          Počet MJ                                     J.cena Celkem

23*6*0,15=20,7000  [A]

Cciiov:'i  soustava      2017   0TSKP-SPK-

Tcclmická s[).cifikacc    - dodání dílců v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané   lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar

• očištění podkladu

• uložení dílců dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
- zřl'zení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, Šachet a pod„ nestanoví-li zadávací

dokumentacejinak
- nezahmuje postřiky, nátěry

nezahmuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace

Bourání konstrukcí
POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)

168+ 100=268,0000  [A]

Ccno\tá  soustava       VLASTNI -

Tcchnicl`a  spccifikt`ce zahmuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením

POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO 0VEBEZPEČNÝ ODPAD)

420* 0,1=42,0000 [A]

C`enová  sous\{wa       VLASTNÍ -

Tcchnici<á spccitiki\cc     zahmuje veškeré poplatky provozovateli

M3

na skládce.

M3

skládky související s uložením odpadu na skládce.

ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM.

ODVOZ DO SKM

268,0000

42,0000

150,00

1  200.00

40 200,00

50 400.00

M3 42,0000 26 838.00
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Datum:  07.06.2018                     Čas:           13:07:17

Stavba:                                2017-04    Most ev. č. 3697-1 Velké Losiny

Objekt:                                       202   Zatímní most

Rozpočet:                                         202    Zatímní most

Poř.č.   Položka Typ Text                                                                                                                                                           MJ                          Počet MJ                                      J.cena Celkem

420*0,1=42,0000 [A]

Cciio\'íi  soustava       2017_OTSKP-SPK -

TcchnicL\-d spccif`iLdcc    Položka zahmuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahmuje poplatek za skládku, který Se

vykazuje v položce 0141 ** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahmout do jednotkové ceny bourání -tento fakt
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

35      113325

36      123735

ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL,
ODVOZ DO SKM

M3 99,7880 465,00

420+2*0,5 *(97,24-18,3)=498,9400  [A]

a*0,2=99,7880  D3]

Cci`o\'a st`usti\/íi       2017_OTSKP-SPK -

TcchnicLc` spcLií`iLacc    Položka zahmuje veškerou manipulaci s vybouanou sutí a s vybouranými hmotami vě. uložení na skládku. Nezahmuje poplatek za skládku, který se

vykazuje v položce 0141 ** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahmout do jednotkové ceny bourání -tento fákt
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. 1, ODVOZ DO

SKM

0dstranění tělesa komunikace

168,0000

0,4*420=168,0000 [A]

Ceiiová soiisíaw       2017_OTSKP-SPK -

Tccimicka spcciílkacc     položka zahmuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

-ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

-těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
-čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol.  1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
-těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna homin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

465,00

46 401,42

78  120,00
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Datum:  07.06.2018                      Čas:           13:07:17

Stavba:                               2017-04    Most ev. č. 3697-1 Velké Losiny

Objekt:                                       202   Zatl'miií most

Rozpočct:                                       202   Zatímní most

Poř.č.   Položka              Typ Teit                                                                                                                                                MJ                        Počet MJ                                   J.cem Celkem

- mční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
-pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma Štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

-udržování výkopištč ajeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku
-veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a

pod.)
-nezahmuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141 **

7      966842 ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z DRÁT PLETIVA                                                                                                   M                                   42,0000

Dle PD 42=42,0000 [A]

Cenová  so`istava       2017_OTSKP-SPK -

Technická  specifikticc

96                                       Bourání konstrukcí

-položka zahmuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahmuje poplatek za skládku, který se vykazuje v

položce 0141 ** (s výjimkou malého množství bouaného materiálu, kde je možné poplatek zahmout do jednotkové ceny bourání -tento fákt musí být
uveden v doplňujícím textu k položce)
-položka zahmuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů ,

položka zahmuje i odstranění materiálu, odstranění vrat a vrátek.

3  108,00

245 067,42

Ce]kem: 1  996121,04
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3 .6.1. 8

SOUPIS PRACI

Datum:  07.06.2018                      Čas:           13:07:17

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2017-04   Most ev. č. 3697-1 Velké Losiny

431   Přeložka vedení NN

431   Přeložka vedení NN

Objednavatel:   Správa silnic Olomouckého kraje

Zhotovitel dokumentace:   PROKOP MOSTY s.r.o.

Zhotovitel:   HSM

Základní cena:                                                                             0,00   Kč

Cena celková:

DPH:

Cena s daní:

0,00   Kč

0,00   Kč

0,00   Kč

Měmé jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jednotku:

1,00

0,00   Kč

Vypracoval 2ndání:

D@tum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:
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3.6.1.8

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Datum:  07.06.2018                      Čas:           13:07:17

Stavba:                               2017J)4    Most ev. č. 3697-1 Velké Losiny

Objekt:                                      431    Přeložka vedení NN

Rozpočet:                                       431    Přeložka vedení NN

Poř.č.   Položka             Typ                        Teit                                                                                                                                                            MJ                          Počet MJ                                      J.cena                                       Celkem

Celkem: 0,00
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3.6.1.8

SOUPIS PRACI

Datum:  07.06.2018                      Čas:           13:07:17

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2017-04   Most ev. č. 3697-1 Velké Losiny

441   Přeložka vedení VO (ceny v CS URS-2017)

441   Přeložka vedení VO (ceny v CS URS-2017)

Objednavatel:   Správa silnic Olomouckého kraje

Zho{ovitel dokumentace:   PROKOP MOSTY s.r.o.

Zhotovitel:   HSM

Základnícena:                                                                   373 012,55   Kč

Cena celková:

DPH:

Cena s daní:

373 012,55   Kč

78 332,64   Kč

451345,19    Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Nák]ad na měrnou jednotku:

1,00

373 012,55   Kč

VypracovaL 2adání:

Datum zadání:

Vypracoval nabíd ku :

Datum vypracování mbídky:
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3.6.1.8

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Datum:  07.06.2018                      Čas:           13:07:17

Stavba:                               2017-04    Most ev. č. 3697-1 Velké Losiny

Objekt:                                     441   Přeložka vedení vo (ceny v cs uRS-2017)

Rozpočet:                                     441   Přeložka vedení vo (ceny v cs uRS-2017)

Poř.č.   Položka              Typ Text                                                                                                                                                           MJ                          Počet MJ                                      J.cena Ce]kem

56     013254000

57     740991300

Všeobecné konstrukce a práce
Dokumentace skutečného provedení stavby

Průzkumné,  geodetické a projektové práce

projektové práce
dokumentace stavby (výkresová a textová)

skutečného proveden í stavby
Cenová  soiisiava       VLASTNI -

Ce[ková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do  1  milionu Kč

výchozí revize dle podmínek TZ

Cciiovz'i  soiistav:i       VLASTNÍ -

60     HZS4232                 2

59     HZS4232                   1

55     xMEel

58     xMEe2

61     xMEe3

Hodinová zúčtovací sazba technik odbomý

placená součinnost správce

Ccno\rd sousiava       VLASTNI-

KPL

Hodinová zúčtovací sazba teclmik odbomý

posouzení výkopku z hlediska vhodnosti pro opětovný zásyp,  koordinace
výkopových prací v technicky náročnějších úsecích

CL`nová  sotisiava       VLASTNÍ -

Montážní mechanismy

obecné požadavky na pomocnou mechanizaci

Ccno\'á  s{`usta\i.       VLASTNI -

Pasportizace stavby

převedení DSPS do standardu pasportů správce osvětlení

Ccnowi  soustava       VLASTNI -

1,0000

1,0000

16,0000

Ochrana dřevin, zej ména významných kTaj inných prvri

vÍz koordinované stanovisko, zabezpečení před poškozením po celou dobu stavby,

rozsah odhadnut na základě zaměření dřevin

Ceiiová  sous(ava       VLASTNÍ -

Všeobecné konstrukce a práce

6 000,00

12 000.00

6 000,00

12 000.00

4 320,00

4 320,00

8 960,00

2  000.00

1,0000 5 000,00

2 000,00

5 000,00

42 600,00
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3.6.1.8

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Datum:  07.06.2018                      Čas:           13:07:17

Stavba:                                2017-04    Most ev. č. 3697-1 Velké Losiny

Objekt:                                      441   Přeložka vedenívo (cenyv cs uRS-2017)

Rozpočet:                                       441    Přeložka vedení vo (ceny v cs uRS-2017)

Poř.č.   Položka              Ty Text                                                                                                                                                        MJ                         Počet MJ                                     J.cena Celkem

M21

36     210010099

27      210010125

31      210292011

28      210810005

25      210810014

35      742111100

Silnoproud
Montáž tnibek pancéřových plastových tuhých D 29-90 mm uložených

pevně
svc)dová trubka po sloupu NNWO; vč.  Úchytového materiálu

Cci`o\rti  soustava       2017AMCEN-

Montáž trubek ochranných plastových tuhých D do 110 mm uložených

volně
Cciio\iá  sousiava       2017HMCEN-

Změření zemního odporu zkušební svorky

M

Manipulace na stávajícím vedení změření zemního odporu s demontáží proměřením

a opětovným smontováním svorky zkušební svorky,  provedeno pro všechny

sloupy BM a RVO

Cci`ovi  sousi.iva       2017flMCEN-

Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD. CYKYDY, NYM, NYY. YSLY 750

V 3xl .5 mm2 uložených volně
Ceno\'á  soustava:      2017AMCEN-

Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD. CYKYDY, NYM, NYY` YSLY 750

V 4xl6mm2 uložených volně

Cciiová  soustava       2017flMCEN-

Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg KS

33,0000

340,0000

3,0000

26,0000

239,0000

31,70

179,40

653,20

1046,10

18190.00

538,20

605.80

7 719,70

1  959,60
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3.6.1.8

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Datum:  07.06.2018                      Čas:           13:07:17

Stavba:                               2017-04    Most ev. č. 3697-l velké Losiny

Objekt:                                     44l   přeložka vedcní vo (ceny v cs uRS-2017)

Rozpočet:                                      441    Přeložka vedení vo (ceny v cs uRS-2017)

M2la
47     316770600

Silnoproud - specifikace
Výložník 1-1500/+0°

Přídavný výložník na sloup VO pro přechod

KS 1,0000 1417,00 1417,00
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3.6.1.8

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Datum:  07.06.2018                      Čas:           13:07:17

Stavba:                                2017-04    Most ev. č. 3697-1 Velké Losiny

Objekt:                                      441    Přeložka vedenívo (cenyv cs uRS-2017)

Rozpočet:                                      441    Přeložka vedení vo (ceny v cs uRS-2017)

Poř.č.   Položka             Tvn                        Text                                                                                                                                                               MJ                          Počet MJ                                       J.cena Celkem

48     316770750

39      341110300

38      341110800

44     345713530

45      345713650

43     354420330

42     354420340

40    xMEcl

41     xMEc2

46     xMEc3

49    xMEc4

50     xMEc5

Ceno\Ja  soustava       VLASTNÍ -

Výložník i-25oo/oo

Cmo\'a  soi`sta\Ja       VLASTNÍ -

kabel silový s Cu jádrem CYKY 3xl,5 mm2

Ceiiova `soust:`\Jii       2017fl  spcM-

kabel silový s Cujádrem CYKY 4xl6 mm2

Cciiov{i  s``ustíi\/ci        2017/I  SPCM-

trubka elektroínstalační ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09075

Cji`o`'a  soustii\ra       2017/I SPCM-

trubka elektroinstalační ohebná Kopodur, HDPE KD 091 10

Ccmo\Ja  sc\usi<wa       2017fl spcM-

svorka uzemnění  SS nerez spojovací

CcnovL'`  soiista\/a        2017/I  SPCM-

svorka uzemnění   Sza nerez zkušební

Cciiov{i  sous{avii        2017fl  spcM-

drát zemnící d=10 mm Fezn

viz 8+5% prořez

Ccnova so`istava       VLASTNÍ-

Silniční svitidlo, Wp a výkon dle TZ

viz situace a TZ, včetně zdrc)je

Ccno\Já  sous(a\/a       VLASTNI -

trubka elektroinstalační` HDPE KD, půlená se zámkem

Cciio\'it siiustiva       VLASTNÍ -

Kabel závěsný AES do 4x25, včetně podružného montážni'ho materiálu

(svorky kotevm', nosné)
Ceiic)\'(\  s(u!siava        VLASTNÍ -

Skřl'ň pojistková 3x OPV 14

skříň včetně výzbroje (a pojistek,  hodnoty určí správce) pro napojení sousední
větve VO,  součástí dodaávky je kotevní materiál a zaústění voďčů včetně jejich

28,0000

251,0000

251,0000

64,0000

18,0000

1  687.00

383.60

41841,70

9 588.20

218,0000

2,0000

13  060,00

4 796,00

26  120,00

5  850.00 1 1  700,00
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3 .6.1. 8

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Datum:  07.06.2018                      Čas:           13:07:17

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2017-04    Most ev. č. 3697-1 Velké Losiny

441    Přeložka vedení vo (cenyv cs uRS-2017)

441   Přeložka vedenívo (cenyv cs uRS-2017)

Poř.č.   Položka             Typ Text                                                                                                                                                        MJ                         Počet MJ                                     J.cen a Celkem

M46
8        167101102

Zemní práce pro montážní práce
Nakládání výkopku z homin tř.  1  až 4 přes  100 m3 M3

Nakládání,  skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny

nakládání,  množství

přes  100  m3,  z homin
tř.  1  až 4

Ccnová  soustíi`'a       2017flHSV PSV -

Techiiická spccifikacc     Pozmámky:

1.  Ceny -1101, -1151.  -1102,  -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání,  skládání a překládání

na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny
ceny -1105  a -1155.

2. Ceny -1105 a -1155 jsou učeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost

a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici dmhé lodi, nebo
k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu,

b) do 4 m svisle: svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného
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 než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.

26,5800 50.00 1  329,00
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3 .6.1. 8

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Datum:  07.06.2018                      Čas:           13:07:17

S'@vba:

Objekt:

Rozpoěe':

2017-04    Most ev. č. 3697-1 Vclké Losiny

441   Př€]ožka vedení vo (cenyv cs uRS-2017)

441   Přeložka vedenívo (ceny v cs uRS-2017)

Poř.č.   Položka             TVD                         Text                                                                                                                                                                  MJ                           Počet MJ                                        J.cena Celkem

3. Možství
15       171201201

měrných jednotek se určí v rostlém stavu hominy
Uloženi' sypaniny na skládky

Uložení sypaniny

na skládky

Cciiovii  soiistiiva       2017fl HSVPSV -

26,5800

TcchmckíLspecifik:ii`e     Poznámky:

1. Cena -1201 je určena i pro:

a) uložení výkopku nebo omice na dočasné skládky předepsané projektem tal(, Že na 1 m2

projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo omice; v opačném případě se
uložení neoceňuje. hhožství výkopku nebo omice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl
množství výkopku nebo omice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky;

b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny;
c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží.

2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo omice:
a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani

tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady

podél výkopu;
b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem;
c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky

připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo omice (viz. též poznámku č.  1  a);
d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou  121  10-1101  Sejmutí omice nebo lesní půdy do 50 m,

nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami  162 20-1101,162 20-1102,162

20-1151  a  162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo omice na dočasnou skládku

neoceňuje.
e) na trvalé skládlg/ s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru

cen  171. 0-.  . Uložení sypaniny do násypů.

3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na
skládce.

4. V ceně -1201  nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatlor za skládku.
5. hhožství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny),v rostlém

stavu zpravidla ve výkopišti.

6. Cenu -1211  lze po dohodě upravit podle místních podmínek.
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3.6.1.8

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Datum:  07.06.2018                      Čas:          13:07:17

Stavba:

Objekt:

Rozpoče':

2017-04    Most cv. č. 3697-1 Velké Losiny

441    Přeložka vedení VO (ceny v CS IJRS-2017)

441   Přeložka vedenívo (cenyv cs uRS-2017)

Poř.č.   Položka             T p                       Text                                                                                                                                                       MJ                         Počet MJ                                     J.cem                                     Celkem
16       171201211

1        460010025

Poplatek za uloženi' odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)

Uložení sypaniny

poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)
Ceno\r!'i soustiva      2017/lHSVPSV-

42,5300

Tecl`nická si)ccifikace     Poznámky:

1.  Cena -1201 je určena i pro:

a) uložení výkopku nebo omice na dočasné skládky předepsmé projektem tak, že na 1 m2

projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo omice; v opačném případě se
uložení neoceňuje. hhožství výkopku nebo omice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl
množství výkopku nebo omice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky;

b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny;
c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží.

2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo omice:
a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani

tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady

podél výkopu;
b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem;
c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, Že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky

připadají nejvýše 2 m3  výkopku nebo omice (viz. též poznámku č.  1  a);
d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou  121  10-1101  Sejmutí omice nebo lesní půdy do 50 m,

nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami  162 20-1101,162 20-1102,162
20-1151  a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo omice na dočasnou skládku

neoceňuje.
e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru

cen 171. 0-. . Uložeri sypminy do násypů.

3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým uovnáním na
skládce.

4. V ceně -1201  nejsou započteny náklady na získání skládek mi na poplatky za skládku.

5. hhožství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny),v rostlém
stavu zpravidla ve výkopi šti.

6.  Cenu -1211  lze po dohodě. __+]prpvi_t_pgd[e Tístních podmínek.

SÉÉ=iTtrasyinženýrskýchTifriTTT;zastriavTÉ:Éiri;Ši6f=

150,00

32 000,00

6 379,50

6 400,00
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Datum:  07.06.2018                      Čas:           13:07:17

Stavba:                                2017-04    Most ev. č. 3697-1 Velké Losiny

Objekt:                                      441    Přeložka vedení vo (ceny v cs uRS-2017)

Rozpočet:                                      441    Přeložka vedení vo (ceny v cs uRS-2017)

Poř.č.   Položka             TVD                         Text                                                                                                                                                                  MJ                           Počet MJ                                        J.cena Celkem

Ceiiová  so`istava       2017fl MCEN-

7      460080013

22     460080045

21      460080112

2      460200063

3       460200064

4      460200303

5      460200304

6       460421182

9      460560033

Základové konstrukce z monolitického betonu C  12/15 bez bednění

Cc!`o\ia  soustavo       2017/IMCEN-

Výztuž základových

Ceiio`J{i  sc`iista\/ť`        2017fl  MCEN-

konstrukcí svařovanými sítěmi Kari

Bourání základu betonového se záhozem jámy sypaninou

Ccnc)\iá  so``stav:`       2017flMCEN-

Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 40 cm, hl 80 cm. v homině

tř3

"viz §ituace,včetně posouzení a příplatku za lepivost. 60% zemina 3:

Ceuo\r{i  sousia\Ja       2017flMCEN-

Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 40 cm, hl 80 cm, v homině

tř4
"viz situace,včetně posouzení a příplatku za lepívost. 40% zemina 4;

Ccm(wa  soiistiva       2017flMCEN-

Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně Š 50 cm, hl  120 cm, v

homině tř 3

riz A,002, včetně posouzení a příplatku za lepivost. 60% zemina 3;

Cc,io\Já  sotista`Ja       2017flMCEN-

Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl  120 cm, v

homině tř 4

viz A.003,  včetně posouzení a příplatku za lepivost. 40% zemina 4:

Cci`ova  so`istava       2017fl MCEN-

Lože kabelů z písku nebo Štěrkopísku tl  10 cm nad kabel. kryté plastovou

folii',  š lože do  50 cm

Ccno\rL\ sousia\/a       2017/IMCEN-

Zásyp ýh ručně šířky

Ccn()\'i'` soiista\ia       2017fl MCEN-

40 cm` hloubky 50 cm, z hominy třídy 3

104,4000

69,6000

27,3600

18,2400

M 174,0000

104,4000

3 860,00

32 600,00

364,60

22 002,00

2 934,00

1  385.00

23 416.92

25  376,16

13  121,86

14 243,62

13  519.80

6 462`36
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Datum:  07.06.2018                      Čas:           13:07:17

Stsvba:                               2017-04    Most ev. č. 3697-1 Velké Losiny

Objekt:                                     441   Přeložka vedení vo (ceny v cs uRS-2017)

Rozpočet:                                     441   Přeložka vedení vo (ceny v cs uRS-2017)

Poř.č.   Položka             Typ Text                                                                                                                                                           MJ                          Počet MJ                                      J.cena                                      Celkem

10     460560034

11      460560283

12     460560284

13      997013501

14     997013509

Zásyp rýh ručně šířky 40 cm, hloubky 50 cm, z hominy třídy 4

Cenová soustava      2017flMCEN-

Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 100 cm, z hominy třídy 3

Ce!iova  soustavů      2017flMCEN-

Zásyp rýh ručně Šířky 50 cm, hloubky 100 cm, z hominy třídy 4

Cci`ovásousi[i\/a       2017fl MCEN-

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 lm se

složením

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku

se složením,  na vzdálenost
do  1  km

Cenová so`is(ava       2017/IHSVPSV -

Ti`ciinick` specifikace     Poznámky:

I . Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo

složení na určené skládce nebo meziskládce.
2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku.
3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy

(i prostřednictvím kontejnerů).
4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.

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

km

T

69,6000

27,3600

18,2400

44,4300

463,2800

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezískládku

se složením, na vzdálenost
Příplatek k ceně

za každý další i započatý  1  km  přes  1  km

Ceiiová  sous(ava       2017/IHSVPSV-

Tcchnická s+`i`cifikacc     Poznámky:

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo

složení na určené skládce nebo meziskládce.
2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku.

3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy

(i prostřednictvím kontejnerů).

4 948,56

3  586,90

2 768,83

3 394.45

2 964,99
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Datum:  07.06.2018                      Čas:           13:07:17

Stavba:                                2017-04    Most ev. č. 3697-1 Velké Losiny

Objekt:                                      441   Přeložka vedení vo (ceny v cs uRS-2017)
Rozpočet:                                      441    Přeložka vedení vo (ceny v cs uRS-2017)

Poř.č.   Položka             TVD                         Text                                                                                                                                                                   MJ                           Počet MJ                                        J.cena Celkem

4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511

17      997013801

18      997013802

20     997013813

Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce

(skládkovné)

0,9000 150,00 135,00

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)

betonového
Ccnová soustiva       2017fl HSVPSV -

Tccimckii spčcifikacc     Poznámky:

1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek.
2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.
3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001  Sb.
4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu

z katalogu 800-6 Demolice objektů.

Poplatek za uloženi' stavebního železobetonového odpadu na skládce

(skládkovné)

0,5000 150,00

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)

železobetonového
Cciic>\i{i  soijstava        2017/IHSVPSV-

TccimicLn specifikm     Poznámky:

1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek.
2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.
3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001  Sb.
4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu

z katalogu 800-6 Demolice objektů.

Poplatek za uložení stavebního odpadu z plastických hmot na skládce

(skládkovné)

Poplatek za uložení stavebníhc) odpadu na skládce (skládkovné)

z plastických hmot

Ccnova  soiisiava.      2017fl HSVPSV -

Ti`chi`ická spi`cifii\acc     Poznámky:

1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek.
2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.
3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001  Sb.

0,2000 600,00



e               Fima:     HSM Strana:                12
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Datum:  07.06.2018                      Čas:           13:07:17

Stavba:                               2017-04    Most ev. č. 3697-1 Velké Losiny

Objekt:                                     441    Přeložka vedení vo (ceny v cs uRS-2017)

Rozpočet:                                     441   Přeložka vedení vo (ceny v cs uRS-2017)

Poř.č.   Položka             Ty Text                                                                                                                                                           MJ                          Počet MJ                                      J.cena Celkem

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebniho odpadu
z katalogu 800-6 Demolice objektů.

19      997013831

23     xMEal

Poplatek za uložem. stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)

směsného
Ccnová so`isti`/a      2017flHSVPSV-

Tcciinická spcciíiki`ce     Poznámky:

1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek.
2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.
3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001  Sb.
4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu

24    xMEa2

M46

zkatalogu800-6Dejm;Pg!iLlicLe9P_jeJsq
"Konečná úprava terénu ve vo]ném terénu urovnání` osetí, př]'p. vrácení

dmů"

Ceiiova  sousta`/a       VLASTNÍ -

Fólie výstražná plastová - uložení do výkopu

Cciictvi`  sousta\in        VLASTNÍ -

Zemní práce pro montážní práce

174,0000

174,0000

4 541,40

2 053.20

161 501,25

Ce[kem: 373 012,55
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3.6.1.8

SOUPIS PRACI

Datum:  07.06.2018                      Čas:           13:07:17

Stavba:

Objekt,

Rozpočet:

2017-04   Most ev. č. 3697-1 Velké Losiny

451   Přeložka telefonního kabelu

451   Přeložka telefonního kabelu

Objednavatel:   Správa silnic Olomouckého kraje

Zhotovitel dokumentace:   PROKOP MOSTY s.r.o.

Zhotovitel:   HSM

Zák]adní cena:                                                                             0,00   Kč

Cena celková:

DPH:

Cena s daní:

0,00   Kč

0,00   Kč

0,00   Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Nák]ad na měrnou jednotku:

1,00

0,00   Kč

Vypracova] zadáni':

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nab]'dky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Datum:  07.06.2018                      Čas:           13:07:17

Stavba:                               2017-04    Most ev. č. 3697-1 Velké ljosiny

Objekt:                                       451    Přeložka telefonního kabelu

Rozpoěet:                                       451    Přeložka telefonního kabelu

Poř.č.   Položka             Typ                        Text                                                                                                                                                             MJ                          Počet MJ                                       J.cena                                       Celkem

Ce]kem: 0'00



SOUPIS PFUCÍ -ZMĚNOVÝ ROZPOČET

Stavba:               2017-04  lvlost ev. č. 3697-1  Velké Losiny
Rozpočet:                  201  Most 3697-1

Poř.  číslo       Kód  položky I-,,,'
-,riTi'].,     - L,]l,                              .1-       -.  -'' Množství Cena pO =......' -1,'.      ,1    P.\,Js•_ Ilw         cena

iti],                          , , pO změně změně 1'1,,^   '

196                463 21 ROVNANINA Z  LOMOVÉHO  KA MENE M3       2200,00 8,1500            17 930,00 71,1900 156 618,00 63,0400         138 688,00
9*í5,97+9,85i)*0,5=71,1900 [A]

197 465512 DLAŽBY Z  LO MOVĚHO  KAMENE NAMC M3 7 300,00 84,8358 619 301,34 37,4304 273 241,92 47,4100 -346 059,42

1,2.(9,29,1+cW.35--37.433W,63)=106.944004rB]fcJ

CELl(EM                                                                                                                                                                                                 |   637 231,34 429 859,92 1  -207 371,42


