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lAkce :

Cenový  návrh

dodávky  a montáže  oplocení

( kalkulace  )

lOrlová I

Název  zákazn(ka  ' Město  Orlová,  Odbor  městských  financí  a školství

..,,iméno zodpovědné osoby Mgr.  Marcela  Šelongová
Ulice  a č.p. Osvobození  796
Mlsto Orlová  - Li.ityně
PSč 735  14

DI  -

Telefon  ' 596  581 3-13
Fax  :

E-mail m.a__rce__l,i. s_e_lo_ _n_qo_v____a@rnp_or_.c__z

Termln  realizace dle  dohody

Dodánl  panelů  '

Doba  realizace' 20 pracovních  dní

Záruka. 60 měsíců

Cena  za bm '

Oprava  podezdívek  a výměna  opÍocení  areálu  MŠ Lesní  859  v Orlové  - Lutyni  -  4.část

Výška  oplocenl  : cca  1050mm
Délka  oplocení  : 68bm
Provedení: ZnKO

Barevný  odstln' RAL  6005  - zeíená,RAL  1016  - žkíá,RAL  3002  - červená
Rozměr  sítě' RAL  5005  - modrá
Rozměr  sÍtě' panel  STANDART  2510x'í030mm,oko  50x200,drát  3,8mm
Branka (rozměi'):  i
Brána  (rozměr).

Mlsto  stavby  oplocenl: Orlová

Zvláštní  požadavek' vrtám  do zídky,  kotvení  přes  ocelové  plotny  pomocí

závitových  tyčl  a chemické  kotvy

demontáž  stávajcllio  opíocem  - odřezání  rámků  a sloupků
vybouránl  poškozenýcli  Části  podezdívky
bednění  a dobetonovánl  zídek

dobeíonováni  jednotlivých  úseků  (odskoků)na  řÓzteče  paně'í'Ó 2,5m
zarovnání  horni  části  pro  osazení  ploty  na rovinu
nátěr  betonových  konstrukcé

začištěné  betonu  po demontáži  bedněni

úprava  terénu  do původního  stavu



'o Cenový  návríi

dodávky  a montáže  oploceni

( kalkulace  )

lAkce : lOrlová

[  Druh  Rozměr  MJ  PočetMJ  Kč/MJ  p

Sloupek  EURO  - zelený 60x40x1200 ks 32
Objmka  EURO  - zelená 60x40 ks 64

Plotna  pod  sloupek  a vzpěru í50x150 ks 32
Chemická  kotva sada 10
Spojovaci  materiál  zav.lyče  + rnatky  + krytky sada I

Panel  STANDART  - barevný 2510x1030 ks 32

Materiál celkem : l 40 sio,ss1
bez  DPH



Cenový  návrli

dodávky  a montáže  oplocení

( kalkulace  )

lAkce : lOrlová

Montážní  práce:

Druh  MJ  Počet  MJ  Nh/MJ  Celkem  Nh  Kč/Nh  p
Vytýčeni  oplocenl bm 68

Vrtánl  otvorů  pro  sloupky  do zldky ks 128
Osazenl  sloupků ks 32

ks

Montáž  vzpěr  a fix. ks

Montáž  panelů bm 68

Montáž  ost.drátu bm
Doprava km 100

Drobné  Cipravy  terénu m2

Příprava  pracoviště bm 80
Montáž  úchytek ks

Osazení  podhrabových  desek bm

Doprava  materiálu km 20

Nátěr  podezdívky  barvou  na beton bm 68
Demontáž  starého  oploceni bm 68

Vybourám poškozených  Čásíl podezdlvky bm 68

Bedněpí  a dobetonování  zidky bm 68
Dobetonováni  jednotlivých  úseků bm 88
Zarovnám  horní  částl  zldky bm 68

ZaÍÍtl ocelových  ploten betonenj  " bm 68

Začištěnl  betonu  po demontáži  bedněm bm 68
úprava  terénu  do původního  stavu bm 68
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i62024Celkem:

E
Montáž.práce celkem I 162024,00l
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SUMARIZACE  :

Dodávka  ( materiál  ) celkem

Zvláštnl  požadavky  celkem

Montáz:nl  práce  vč.dopravy  celkem

Vlcěnáklady schválené obJednatelem celkem

iDatum.

lAkce :

05.02.2020

Cenový  návrh

dodávky  a montáže  oploceni

( kalkulace  )

lOrlová

Cena  za akci  bez  DPH

DPH 21 %

Kalkulované nákíady celkem I 245 430,201

Vypracoval. ISikora


