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Č. smlouvy objednatele: SDL/OVZI/62/20 číslo smlouvy zhotovitele: 841/TD/TC/20/32

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále též „smlouva")

Smluvní strany:

Objednatel: Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČO: 70890650
DIČ: CZ70890650 „Jsme plátci DPH"
Bankovní spojení: ČSOB, č. ú. díl JčK),

ČNB, č. ú. (neinvestiční dotace SFDI)
ČNB, č. ú. investiční dotace SFDI)

Osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
Mgr. Ivana Stráská, hejtmanka Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:
Mgr. Aleš Mik, vedoucí odboru veřejných zakázek a investic Krajského úřadu
Jihočeského kraje, tel. č.

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněna jednat:
Ing. Zdeňka Novotná, investiční technik odboru veřejných zakázek a investic
Krajského úřadu Jihočeského kraje, tel. č

K výkonu technického dozoru objednatele jako stavebníka („technický dozor") je oprávněn (a):

se sídlem:
zastoupená:
IČO:

Osoba vykonávající technický dozor:

(dále též „oprávnění zástupci objednatele")

Zhotovitel: STRABAG a.s.
se sídlem: Kačírkóva 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
IČO: 608 38 744
DIČ: CZ60838744

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. č. účtu
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634
Zastoupená: Jan Michalec, technický vedoucí oblasti, na základě plné moci

Václav Beran, vedoucí obchodně technického úseku oblasti, na základě plné moci

Odpovědný geodet: Ing. Stanislav Bílek tel. č
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Osoby oprávněné,k zastupování zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací,

k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku:
Osoba pověřená vedením stavby: Rostislav Novotný - Hanzal tel. č.

Zástupce osoby pověřené vedením stavby: Petr Civíš tel. č.

podaná v zadávacím řízení konaném podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

(dále též „ZZVZ"), pro veřejnou zakázku s názvem

a) Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
c) Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
d) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném zvláštním právním

předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.).
e) Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž
jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a

jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

1. Zhotovitel se na základě podmínek uvedených v zadání veřejné zakázky, podmínek sjednaných
v této smlouvě a podle příslušných projektových dokumentací zavazuje k provedení následi

- modernizace silnice 11/170 podle projektové dokumentace s názvem „Modernizace
11/170, Vacov - Čábuze - Zdíkovec" z 03/2020 vypracované Ing. Jiří Růžička, Správa a i

silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice,

- modernizace silnice 111/12264 podle projektové dokumentace s názvem „Modernizace
111/12264, Nebahovy - Jelemek" z 03/2020 vypracované Ing. Jiří Růžička, Správa a údržba silnic |
Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice, |

2. Místem provádění díla jsou silnice, resp. jejich úseky tak jak jsou uvedeny v příslušných

projektových dokumentacích v předchozím odstavci tohoto článku.

3. Smluvní strany sjednávají, že dílo může být prováděno po částech, tj. dílo může být zhotovitelem
předáváno a objednatelem přebíráno po částech, které budou určeny v průběhu plnění smlouvy.
Tyto části díla budou určeny objednatelem, a to v návaznosti na tu skutečnost, jak budou jednotlivé,

shora vymezené silnice anebo jejich úseky, uzavírány příslušným silničním správním úřadem.

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Ing. Petr Tolar tel.

(dále též „oprávnění zástupci zhotovitele")

Preambule

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 22.6. 2020 (dále též „nabídka")

Oprava a modernizace komunikací SFDI 2020" — okres Prachatice

Vymezení pojmů

II. Předmět

díla:
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předmětem smlouvy je zhotovení díla specifikovaného v č. II. odst. 1. této smlouvy. Zhotovením 
díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a 
konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení celého 
díla dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, 
provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, 
zabezpečení obslužnosti přilehlých nemovitostí apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé 
stavby a rovněž dokladů požadovaných speciálním stavebním úřadem pro vydání kolaudačního 
souhlasu, tak aby bylo dílo řádně, včas a kompletně dokončeno v.souladu s obecně technickými 

požadavky na výstavbu a v souladu s touto smlouvou. Při provádění díla je zhotovitel povinen 

postupovat s potřebnou péčí.

5 Zhotovitel zhotoví a předá objednateli předmět smlouvy bez vad, nedodělků a nedostatků, zcela 

hotový, funkční a provozně bezpečný.

6. Předmět smlouvy obecně zahrnuje veškeré práce, výkony a opatření, které jsou nutné nebo účelné 
ke zhotovení předmětu smlouvy v úplném, soběstačném, bezchybném, funkčním a provozně jistém 
stavu. V tomto stavu zhotovitel objednateli předmět smlouvy předá jako celek anebo po částech, jak 
je uvedeno čl. II odst. 3 smlouvy, včetně veškerých příslušných technických dokladů, revizí, povolení 
pro provoz zařízení, dále doložení všech zkoušek, atestů, certifikátů, prohlášení o shodě, dokladů a 
náležitostí vyžadovaných pro správní řízení, případně jiný postup podle stavebního zákona, na základě 
kterého bude možno započít s trvalým užíváním stavby, tj. aby bylo možno vydat kolaudační souhlas.

7. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i prostřednictvím třetích osob (podzhotovitelů), předem 
písemně odsouhlasených objednatelem. V takovém případě nese odpovědnost za splnění smlouvy a 
odpovídá za vady díla, jako by je prováděl sám. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli 
součinnost při vedení a průběžné aktualizaci seznamu všech podzhotovitelů včetně jejich podílu na 
zhotovení díla. Dojde-li ke změně podzhotovitele, jehož prostřednictvím prokazoval zhotovitel část 
kvalifikace či změnu kvalifikace, je zhotovitel povinen nahradit takového podzhotovitele pouze 

takovým subjektem, který rovněž splňuje prokazovanou část kvalifikace.

8. Zhotovitel se dále zavazuje, že dílo bude provedeno v souladu s obecně závaznými předpisy, podle 
platných českých technických norem, podle platných technických podmínek a technických 
kvalitativních podmínek vydaných MD ČR (resp. MDS ČR) a zvláštních technických kvalitativních 

podmínek, pokud jsou součástí projektové dokumentace.

9. Vznikne-li v souvislosti s dílem podle této smlouvy potřeba provést práce nad rámec projektové 
dokumentace a zadávacích podmínek zadávacího řízení (např. práce vyvolané na základě rozhodnutí 
příslušných správních orgánů při stavebním řízení nebo kolaudaci, práce vyvolané potřebami stavby, 

jež není možné kvalifikovat jako vady a nedodělky), bude jejich zadání probíhat v souladu se ZZVZ.

lO.Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu za podmínek dále touto 

smlouvou stanovených.

III. Doba plnění

1. Doba plnění závazku z této smlouvy je stanovena takto:

a) Termín předání staveniště zhotoviteli k zahájení plnění díla bude určen objednatelem. Jednotlivé 
silnice anebo jejich úseky budou zhotoviteli objednatelem předávány tak, aby mohl plnit své 
povinnosti z této smlouvy, tj. silnice anebo jejich úseky budou zhotoviteli předávány buď předtím, 
než budou uzavřeny příslušným silničním správním úřadem anebo bez zbytečného odkladu poté. O
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Smluvní strany jsou povinny se bezodkladné vzájemné informovat o vzniku takové okolnosti.

IV. Cena za dílo

“ ■»"—* * nabídkovou cenu jako cenu
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Celkem 26 918 626,40 Kč 5 652 911,54 Kč 32 571537,94 Kč

(pozn. pro dodavatele při vyplňování údajů do návrhu smlouvy: Částka v soupisech prací musí 
odpovídat částce uvedené v rekapitulaci a v návrhu smlouvy. Nelze zaokrouhlovat)

2. Cena díla je nejvýše přípustná a lze ji překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě. Po 
dobu výstavby nebude uplatněna inflace. Zhotovitel prohlašuje, že cena zahrnuje veškeré náklady na 

provedení díla podle požadavku objednatele a sjednaná cena je úplná.

Změna sjednané ceny je možná pouze:
a) pokud po uzavření smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH;
b) dojde-li v průběhu realizace díla ke změně závazku z důvodu nutnosti provedení nezbytných 

dodatečných prací, případně k jiné nezbytné změně závazku (tzv. vícepráce a méněpráce).

3. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena 

na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu.

4. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování a oceňování:

4.1. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést 
jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento návrh předložit technickému dozoru a objednateli 

k odsouhlasení (formou tzv. změnového listu s přílohou).

4.2. Vícepráce budou oceněny takto:
Není-li možno cenu víceprací stanovit podle odst. 3, nesmí nabídkové ceny zhotovitele překročit 
jednotkové ceny podle oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních 

komunikací (OTSKP-SPK), pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány.

4.3. Méněpráce budou oceněny takto:
Do písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel 
skutečné množství měrných jednotek s jednotkovými cenami podle položkového výkazu výměr 

z předložené nabídky a stanoví tak skutečný rozsah a cenu provedených prací.

4.4. Objednatele je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 5 pracovních dnů ode 
dne předložení návrhu zhotovitele. V případě, že objednatel vysloví s návrhem zhotovitele souhlas, 
obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou dodatku k této smlouvě.

V. Platební podmínky

1. Fakturace bude prováděna jedenkrát za měsíc dle skutečně provedených prací odsouhlasených ve 
stavebním deníku nebo ve výkazu provedené práce. Přílohou daňového dokladu musí být soupis 
fakturovaných prací včetně dalších listin (např. faktury podzhotovitelů), který bude prokazovat 
oprávněnost vyfakturovaných položek. V případě, že daňový doklad bude trpět formálními vadami 
(absence zákonných náležitostí faktury, absence listinných příloh apod.) či věcnými vadami (cena 

neodpovídá nabídce, práce nebyly provedeny či byly provedeny vadně apod.), je objednatel povinen 
zhotovitele na tyto vady upozornit do 14 kalendářních dnů ode dne obdržení takového vadného 
daňového dokladu. Lhůta splatnosti v daňovém dokladu uvedená se tímto oznámením přerušuje do 
doby nalezení oboustranného konsensu o zjištěných vadách, respektive do doby odstranění 
formálních vad daňového dokladu. Po odstranění sporných záležitostí pak započne běžet nová lhůta 

pro zaplacení nově vystaveného daňového dokladu.

/-
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2. Daňové doklady musí zhotovitel objednateli doložit k zaplacení nejpozději do 
7. kalendářního dne v měsíci následujícího po měsíci, ve kterém byly fakturované práce provedeny, a 
to do podatelny Krajského úřadu Jihočeského kraje, která převzetí daňového dokladu rovněž potvrdí.

3. Splatnost daňového dokladu je 30 kalendářních dnů od přijetí daňového dokladu objednatelem. 
Závazek objednatele zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované částky z účtu objednatele ve 
prospěch účtu zhotovitele.

♦

4. Fakturovány budou pouze skutečně provedené práce.

5. Skutečně provedené práce budou hrazeny měsíčními fakturami (po odsouhlasení všech položek 
technickým dozorem) do výše 90 % fakturované částky za příslušný kalendářní měsíc. Tímto 
způsobem bude zaplaceno nejvýše 90 % z fakturované částky ceny díla uvedené včl. IV. 1. této 
smlouvy. Zbývajících 10 % (pozastávka) bude uvolněno následujícím způsobem: 5 % bude uvolněno 
po protokolárním převzetí dokončeného díla anebo jeho části, zbývajících 5 % bude uvolněno po 
odstranění případných vad uvedených v zápise o předání a převzetí díla anebo jeho části, a to na 
základě písemné žádosti zhotovitele. Pokud bude část díla převzata bez vad, bude na základě zápisu o 
předání a převzetí díla uvolněno celých 10 % pozastávky ceny odpovídající části díla.

6. Ustanovení odstavce 1. se vztahuje v plné míře také na konečný daňový doklad, který musí 
obsahovat soupis všech faktur vystavených od zahájení stavby. Na všech obdržených fakturách musí 
být vyčíslena pozastávka, a to včetně DPH.

7. Pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem, bude hodnota plnění odpovídající dani hrazena 
přímo na účet správce daně v režimu podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
v platném znění.

8. Fakturace bude prováděna odděleně, a to na hlavní způsobilé výdaje, vedlejší způsobilé výdaje a 
nezpůsobilé výdaje. Rozdělení těchto výdajů bude upřesněno zhotoviteli nejpozději při zahájení 
stavebních prací.

VI. Způsob provádění díla

1. Organizace kontrolních a případně technických dnů stavby bude stanovena v zápise o předání 
staveniště.

2. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat 
veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné 
porušování smluvních povinností zhotovitele.

3. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí 
převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže 
zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

4. Způsob provádění díla se řídí touto smlouvou a v neupravených částech příslušnými právními 
předpisy, zejména ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku. Jakost výrobků pro stavbu musí 
odpovídat ustanovení § 156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon).

5. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v 
době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je' povinen na písemné vyzvání 
objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se
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zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li 
pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. Zhotovitel je povinen provádět všechny práce 
na díle v souladu s technickými specifikacemi, technologickými postupy stanovenými výrobci 

použitých materiálů a výrobků.

6. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla, souboj 
certifikátů rozhodujících materiálů užitých ke zhotovení díla. Na vyžádání objednatele, technického či 
autorského dozoru, je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné 
certifikáty pro jednotlivé materiály a výrobky, taktéž technické listy nebo receptury jednotlivých 
materiálů a výrobků a technologické postupy stanovené výrobcem. V případě, že na vyžádám 
objednatele, technického, či autorského dozoru tyto doklady zhotovitel nepředloží, má právo 
technický dozor nebo osoba oprávněná jednat ve věci provádění stavby práce na díle pozastavit až do 
doby předložení dokladů, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončeni

díla.

7. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které jsou předmětem díla, stavební deník. 
Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy a vedení stavby a také 
záznamy o námitkách uplatněných třetími osobami v souvislosti s prováděním stavby (zejména údaje 
o časovém postupu prací, jejich druhu, objemu a jakosti, jakož i další náležitosti ve smyslu § 6 
vyhlášky o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb., v platném znění). Zástupce objednatele a technický 
dozor je oprávněn sledovat záznamy provedené ve stavebním deníku a k zápisům připojovat své

stanovisko.

8. Denní záznamy podepisuje osoba pověřená vedením stavby nebo její zástupce podle přílohy č. 9 
k vyhlášce o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb., v platném znění. V den následující po provedení 
zápisu je povinen zhotovitel předložit na vyžádání technickému dozoru a zástupci objednatele, 
oprávněnému jednat ve věci provádění stavby, denní záznamy a odevzdat mu první průpis 

stavebního deníku.

9. Mimo osoby pověřené vedením stavby nebo jejího zástupce mohou provádět záznamy ve 
stavebním deníku rovněž osoby uvedené v ustanovení §157 odst. 2 stavebního zákona a za 

objednatele též jeho oprávnění zástupci.

10. Jestliže osoba pověřená vedením stavby nesouhlasí s obsahem zápisu učiněným oprávněnými 
zástupci objednatele nebo generálního projektanta, je povinna připojit k jejich zápisu do 3 pracovních 
dnů písemné vyjádření, o němž je písemně vyrozumí. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem

zápisu souhlasí.

11. Oprávnění zástupci objednatele vykonávají na stavbě technický dozor, během něhož sledují, zda 
je stavba prováděna v souladu se zadávací dokumentací, touto smlouvou, obsahem nabídky, podle 
platných technických norem, rozhodnutí příslušných správních orgánů a v souladu s právními 
předpisy. Pokud zjistí, že tomu tak není, jsou oprávněni na to zhotovitele upozornit a zadat 
bezodkladné odstranění takových vad díla nebo práce přerušit bez toho, že by zhotoviteli vznikl narok 
na prodloužení termínu dokončení díla. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v důsledku 

tohoto objednateli vznikla.

12.0bjednatel si vyhrazuje právo zkontrolovat předmět díla při jeho provádění ve stupni 
před zakrytím jednotlivých konstrukčních vrstev. Zhotovitel je povinen jej pozvat na provedeni 
kontroly s předstihem 3 pracovních dnů. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků pri 
kontrole a prověřování svých dodávek a prací, které provádí oprávnění zástupci objednatele a učinit 

neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.
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23. Pokud projektová dokumentace nebo výkaz výměr, resp. soupis prací, obsahuje likvidaci 
kovových konstrukcí, plotů, recyklátů a jiných materiálů či odpadu, platí, že o způsobu naložení 
s takovým materiálem či odpadem rozhoduje objednatel a zhotovitel je povinen řídit se jeho pokyny. 
Příjem z prodeje materiálu do sběrných surovin je vždy příjmem objednatele. O způsobu případného 
finančního vypořádání se zhotovitelem rozhoduje rovněž objednatel.

24. Zhotovitel se zavazuje umožnit předčasné užívání stavby (podle § 123 stavebního zákona) a 
uzavřít s objednatelem dohodu, obsahující jeho souhlas, a sjednat podmínky předčasného užívání 

stavby.

VII. Předání staveniště

1. Vzhledem ktomu, že dílo může být plněno po částech, sjednávají smluvní strany, že jednotlivé 
silnice anebo jejich úseky budou zhotoviteli objednatelem předávány tak, aby mohl plnit své 
povinnosti z této smlouvy, tj. silnice anebo jejich úseky budou zhotoviteli předávány buď předtím, 
než budou uzavřeny příslušným silničním správním úřadem anebo bez zbytečného odkladu poté. 
Staveniště bude předáno na základě zápisu o předání staveniště. Nedohodnou - li se smluvní strany 
jinak, zařizuje uzavření předmětných silnic, resp. jejich úseků příslušným silničním správním úřadem 
zhotovitel, který je povinen objednatele průběžně informovat o aktuální situaci tak, aby mu 

objednatel mohl předávat včas příslušná staveniště.

2. Staveniště zajišťuje zhotovitel, a to v souladu se svými potřebami, v souladu s dokumentací 
předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky objednatele. Dále je zhotovitel povinen 
zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta, 
technického dozoru a rovněž pro výkon činnosti koordinátora. Náklady spojené se zařízením 
staveniště a následující likvidací jsou součástí ceny uvedené v čl. IV. 1. Lhůta pro odstranění zařízení 
staveniště a vyklizení staveniště bude stanovena v protokolu o předání a převzetí díla, případně jeho 
odpovídající části, bude však činit minimálně 14 dnů od předání a převzetí díla, pokud se obě strany 
nedohodnou jinak.

3. Další paré projektu stavby budou zhotoviteli předána nejpozději při předání staveniště.

4. Pravomocné stavební povolení, popř. další rozhodnutí správních orgánů, vydaná již ve věci stavby, 
budou předána nejpozději při předání staveniště.

5. Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplotí nebo jinak 
zajistí, a to na vlastní náklady.

6. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat 
odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými 
a o likvidaci odpadů. Je povinen staveniště zabezpečit, aby pó dobu výstavby nedocházelo kjeho 
porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění. 
Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování 
bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnost 
silničního provozu v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen při provádění stavby dodržovat 
předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména zák. č. 309/2006 Sb., o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a nařízení vlády ČR č. 591/2006 Sb., o 
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

Vlil. Předání a převzetí díla, zkušební provoz, předčasné užívání stavby, kolaudace
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1. Dílo, případně jeho části budou předávány na místě samém, o tom se zavazují obě zúčastněné 
strany sepsat samostatný zápis o předání a převzetí, podepsaný oprávněným zástupcem zhotovitele, 
technickým dozorem a zástupcem objednatele, oprávněným jednat ve věci provádění stavby. 
V zápise se uvede zejména soupis předaných dokladů, soupis zřejmých vad s termínem jejich 
odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací s termínem a způsobem jejich zajištění, cena díla a 
konec záruční doby. Taktéž v něm bude uvedeno datum vyklizení staveniště. Nebudou-li vady 
odstraněny ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn jejich odstranění provést prostřednictvím 
třetí osoby, a to na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné 

zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu podle této smlouvy, včetně 
vad odstraněných třetí stranou. Tím nezaniká právo na náhradu škody, která objednateli v souvislosti 
s nečinností zhotovitele při odstraňování vad vznikla.

2. Náklady spojené s odstraněním vad a nedodělků nese v plné míře zhotovitel. Tím není dotčeno 
právo na náhradu škody, která v jejich důsledku objednateli vznikne.

3. Řádné provedení díla bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných zkoušek, 

nutných k řádnému dokončení díla. K účasti na nich je zhotovitel povinen objednatele, resp. 
technický dozor, včas přizvat, jinak nemusí být výsledky těchto zkoušek objednatelem uznány a 
zhotovitel na své náklady zajistí nové zkoušky za přítomnosti objednatele, resp. jeho technického 
dozoru.

4. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla, resp. jeho části pro ojedinělé drobné vady, které 
samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání 
podstatným způsobem neomezují; při převzetí takového díla, resp. jeho části se strany zároveň 
dohodnou na lhůtách k jejich odstranění, lhůty k odstranění vad zpravidla nebudou delší než 60 
kalendářních dní, umožní-li to klimatické podmínky, nebo pokud se strany nedohodnou jinak. Pokud 
klimatické podmínky nedovolují řádné odstranění předmětných vad, dohodne se objednatel se 
zhotovitelem písemnou formou na jiném, vhodném termínu nápravy. Dokončená stavba a celé dílo 
musí být způsobilé užívání; v souladu s ustanoveními článku III. této smlouvy.

5. Zhotovitel odpovídá za faktické a právní vady, které má dílo, resp. jeho část v době předání.

6. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli zápisem do stavebního deníku nebo samostatnou 
písemnou výzvou k převzetí dokončeného díla či části díla, že dílo je připraveno k předání a převzetí a 
při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno, nebo že není ve stavu 
nezbytném pro předání a převzetí díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady 
jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci 
opakovaného řízení.

7. V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví 
k převzetí a při předání díla anebo jeho části, nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem 
zmaří, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném 
předávacím a přejímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

8. Dílo předané takto zhotovitelem musí být způsobilé užívání tak, aby mohla být podána žádost o 
vydání kolaudačního souhlasu (např. inženýrské sítě a další stavební objekty budou protokolárně 
převzaté správcem, resp. vlastníkem apod.), případně aby mohl být proveden zkušební provoz.

9. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady 
nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby, příp. pro povolení zkušebního provozu, event. pro povolení 
předčasného užívání stavby a účastnit se kolaudace, řízení o zkušebním provozu, příp. řízení o

10



předčasném užívání stavby, pokud ktomu bude příslušným stavebním úřadem vyzván. V případě, že 
se zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované úkony.

10. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu zhotoviteli kopii kolaudačního souhlasu, 
rozhodnutí o zkušebním provozu, příp. rozhodnutí o předčasném užívání stavby, pokud jsou v nich 
pro zhotovitele stanoveny povinnosti.

11. Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z kolaudačního souhlasu z rozhodnutí o 
zkušebním provozu, příp. z rozhodnutí o předčasném užívání stavby, ve lhůtě v nich stanovené a 
nebyla-li lhůta stanovena, tak nejpozději do třiceti kalendářních dnů ode dne doručení kopie 

kolaudačního souhlasu či rozhodnutí.

IX. Záruka, reklamace

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla po dobu 36 měsíců.

2. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla jako celku, anebo pokud bylo předáváno 
objednateli dílo po částech, dnem předání a převzetí části díla (tj. bez ohledu na případné předčasné 
užívání stavby), provedeného v souladu s projektovou dokumentací, zadávacími podmínkami veřejné 
zakázky a touto smlouvou.

3. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci reklamace v posledních šesti měsících záruční 
doby záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí dokončené opravy 
reklamované vady.

4. V případě objednatelem uplatněné reklamace je zhotovitel povinen do 7 pracovních dnů od jejího 
oznámení sepsat zápis na základě prohlídky, která bude uskutečněna za účasti obou stran. V zápise 
bude popsán rozsah závady s datem jejího zjištění, návrh opatření, předpokládaný postup odstranění 
závady včetně požadavků na objednatele. Zápis bude oboustranně podepsán.

5. Práce na odstranění reklamace budou zhotovitelem zahájeny do 7 kalendářních dnů v případě 
vážné závady, jinak do 30 kalendářních dnů po obdržení reklamace (pokud to dovolí klimatické 
podmínky). Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel.

6. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných 
objednatelem v souladu s touto smlouvou, případně pokud je neodstraní v termínech stanovených 
touto smlouvou, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady 
zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel 
ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu podle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí 
stranou.

7. V případě nesplnění povinnosti podle odstavce 1. a 2. tohoto článku nese zhotovitel odpovědnost 
za škodu, která tím objednateli vznikne nebo kterou budou na objednateli v této souvislosti 
uplatňovat třetí osoby. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

8. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 
zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele. V reklamaci musí být vady popsány nebo 
uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje zjednat 

nápravu.

X. Další ujednání
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1. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je oceněný výkaz výměr podepsaný a orazítkovaný 
zhotovitelem.

2. Pokud jsou součástí stavby přeložky podzemních inženýrských sítí, zajistí zhotovitel práce spojené 
s přeložením těchto sítí u organizací, majících příslušné oprávnění k provádění těchto prací dle 
podmínek jednotlivých správců sítí.

3. V případě, ze vůči zhotoviteli budou uplatněny třetí osobou námitky nebo nároky související se 
stavbou a její realizací, je zhotovitel povinen o tom bezodkladně informovat objednatele a učinit 
zápis do stavebního deníku.

4. Zhotovitel je v souladu s § 16 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením 
prací na staveništi písemně informovat objednatelem určeného koordinátora o pracovních a 
technologických postupech, které pro realizaci stavby zvolil, o řešení rizik vznikajících při těchto 
postupech, včetně opatření přijatých k jejich odstranění a je povinen poskytovat koordinátorovi 
součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace 
stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu a jeho změny, 
brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán dodržovat, 
zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem 
a ve lhůtách uvedených v plánu.

5. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu (svého zapojení do) přípravy a realizace stavby poskytovat 
koordinátorovi určenému objednatelem potřebnou součinnost a k poskytování potřebné součinnosti 
dále zavázat všechny své podzhotovitele. popř. jiné osoby.

6. V případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti uvedené vodst. 5, zejména nezaváže-li své 
podzhotovitele, popř. jiné osoby, k poskytování potřebné součinnosti koordinátorovi, a objednateli 
bude uložena pokuta za naplnění skutkové podstaty správního deliktu podle § 30 písm. ze) zák. č. 
251/2005 Sb., o inspekci práce, v aktuálním znění, uhradí zhotovitel objednateli škodu, která mu 
zaplacením pokuty vznikla.

7. Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle § 2e) zákona č. 
320/2001 Sb., o finanční kontrole, a souhlasí s výkonem kontroly na předmět díla (zakázky). 

Zhotovrtei souhlasí se vstupem kontrolních orgánů a dalších oprávněných orgánů (zaměstnanci 
Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy, atd.) do 
svých objektů, ve kterých se předmět smlouvy realizuje. Dále se zavazuje předložit ke kontrole těmto 
kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu smlouvy. Tato 

evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona o účetnictví a zákona o daních z příjmů.

8. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla, včetně účetních 
dokladů, a to minimálně do konce roku 2028, není-li v českých právních předpisech stanovena lhůta 
delší. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace á 
dokumentaci^ související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů 
(CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, 

příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit 
výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu 
a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
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XI. Odstoupení od smlouvy, odpovědnost za škodu

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně 
zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas. Předtím, než od smlouvy odstoupí, vyrozumí písemně 
zhotovitele o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro zjednání nápravy. Pokud i v této 
lhůtě bude zhotovitel nečinný, je objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není 
dotčeno právo na náhradu vzniklé škody. Objednatel je po odstoupení od smlouvy oprávněn zadržet 
nevyplacené pozastávky (podle čl. V. odst. 5) a následně provést jednostranný zápočet na náhradu 
škody, která objednateli vznikne v důsledku důvodného odstoupení od smlouvy pro nečinnost 
zhotovitele.

2. Objednatel si do doby předání a převzetí staveniště [čl. III. odst. 1 písm. a)] vyhrazuje právo 
odstoupit od smlouvy pro případ, že mu nebudou poskytnuty finanční prostředky z příslušného 
dotačního titulu Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI).

3. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou v důsledku nedodržení ustanovení této smlouvy 
a právních předpisů České republiky při provádění díla.

4. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi, stavbě či za 
škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na základě svých odborných 
znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na ně upozornit.

5. Povinnost zhotovitele nahradit škodu ' _ objednateli nebo třetím osobám a způsob náhrady
škody ’" ' se řídí přísl. ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Je-li již z povahy
prováděného díla zřejmé, že ke škodám může dojít, je zhotovitel povinen s dotčenými osobami 
předem projednat přiměřenou náhradu.

XII. Bankovní záruky, pojištění

1. Zhotovitel při uzavřením této smlouvy předal objednateli vystavenou bankovní záruku za řádné 
provedení díla (tj. zejména za dodržení všech smluvních podmínek, doby plnění díla a sankčních 
ustanovení), a to ve výši 1 600 000 Kč s minimální platností po dobu provádění díla, včetně doby 
odstraňování případných vad a nedodělků. Právo z bankovní záruky za řádné provedení díla je 
objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel nedodrží smluvní podmínky, dílo nedokončí 
řádně a včas, resp. dílo nedokončí pro odstoupení od smlouvy z důvodu podle čl. XI odst. 1, nebo 

neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý 
závazek, k němuž je podle této smlouvy povinen. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí 
objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen 
doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, a to v 
původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání. 
Bankovní záruka za řádné provedení díla bude uvolněna objednatelem do 10 kalendářních dnů po 
předložení bankovní záruky za kvalitu díla.
2- V případě změny doby provádění díla je zhotovitel povinen platnost záruky prodloužit tak, aby 
trvala po celou dobu provádění díla.

3. Zhotovitel nemůže namítat neoprávněné čerpání bankovní záruky nebo se domáhat náhrady 
škody či jiného nároku pro případ, že objednatel odstoupil od smlouvy pro z důvodu uvedeného v čl. 
XI.-odst. 1.

4. Nejpozději dnem odstranění vad a nedodělků sepsaných při předání a převzetí díla předloží 
zhotovitel objednateli bankovní záruku za kvalitu díla ve výši 700 000 Kč. Bankovní záruka bude v plné 

výsi platná po dobu běhu záruční doby dle této smlouvy. Objednatel tuto bankovní záruku uvolní do
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10 kalendářních dnů po uplynutí záruční doby a na základě písemné žádosti zhotovitele. Právo z 
bankovní záruky za kvalitu díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neodstraní 
oznámené záruční vady v souladu se smlouvou nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně smluvní 
pokutu nebo škodu způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady, nebo jiný peněžitý závazek, k 
němuž bude podle smlouvy povinen apod. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí 
objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen 
doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní 
výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání.

5. Zhotovitel před uzavřením této smlouvy předložil objednateli pojistnou smlouvu/pojistný 
certifikát o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě ve výši
28 000000 Kč.

XIII. Smluvní pokuty

1. Je-li zhotovitel v prodlení s předáním dokončeného díla (čl. III. odst. 1 písm. b), zaplatí objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý kalendářní den prodlení. Tato smluvní 
pokuta může být započtena proti pohledávce zhotovitele jednostranným úkonem objednatele. 
Úhrada smluvní pokuty nezbavuje zhotovitele jeho povinnosti dílo dokončit a předat, ani jiných 

povinností vyplývajících ze smlouvy.

2. Z důvodu nedodržení termínu odstranění vad předávaného díla je zhotovitel povinen objednateli 
uhradit smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každou vadu a kalendářní den prodlení.

3. V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu na odstranění vad v záruční době, je 
zhotovitel povinen objednatel uhradit smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za vadu a kalendářní den.

4. Z důvodu nedodržení termínu na vyklizení staveniště je zhotovitel povinen objednateli uhradit 
smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý kalendářní den prodlení.

5. Zhotovitel není povinen hradit smluvní pokutu v případě, že se dostal do prodlení z důvodů na 
straně objednatele.

6. Pokud dojde k opožděné úhradě odsouhlasených a bezvadných faktur (vyjma nároků vyplývajících 
z bodu V. smlouvy), může zhotovitel vůči objednateli uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z dlužné 
částky za každý započatý den prodlení.

XIV. Všeobecná ustanovení

1. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle do předání řádně dokončeného díla.

2. Projektovou dokumentaci poskytnutou objednatelem zhotoviteli, jakož i další dokumentaci a 
doklady spojené s realizací stavby, může zhotovitel použít pouze pro provádění stavby a související 
správní řízení se stavbou a nesmí je poskytovat třetím osobám, ledaže k tomu dá objednatel výslovný 
písemný souhlas nebo tak stanoví zákon.

3. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouva bude uveřejněna objednatelem v registru smluv způsobem 
umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří 
předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

4. Tato zakázka je spolufinancována z fondu SFDI. Zhotovitel se zavazuje tuto skutečnost respektovat 
a plnit podmínky a požadavky z ní vyplývající.
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5. Ustanovení této smlouvy je možné měnit pouze písemnou formou (označenou jako „dodatek") za
předpokladu odsouhlasení oběma stranami.

6. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění
prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. (§ 6).

7. Tato smlouva se vyhotovuje v 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

8. Uzavření smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 729/2020/RK-100 ze dne
9. 7. 2020.

V Českých Budějovicích dne 18 -08’ 2020 v Českých Budějovicích dne 1 4 -08- 2020

Příloha:
Oceněný výkaz výměr



Oprava a modernizace komunikací SFDI 2020 - okres Prachatice

rekapitulace cen bez DPH

_ Povinná cenová příloha

PT 11-170 Modernizace silnice Vacov - Čábuze - Zdíkovec
22 671 132,19

PT 111-12264 Modernizace silnice Nebahovy - Jelemek
4 247 494,21



REKAPITULACE STAVBY
Kód: PTJI/170

Stavba: Modernizace silnice 11/170 Vacov - Čábuze - Zdíkovec

KSO:
Místo: Vacov

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:
STRABAG ais.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Zpracovatel:

Karel Plánek tel. 603 598745 

Poznámka:
Délka realizace 60 kalendářních dnů.

Cena bez DPH

Sazba daně
DPH základní 21,00%

snížená 15,00%

Základ daně 

22 671 132,19 

0,00

Cena s DPH CZK

CC-CZ:
Datum: 22.6.2020

IC: 70890650
DIČ: CZ70890650

IC: 60838744
DlC: CZ60838744

IC: 70971641
DlC: CZ70971641

IC:

DIČ: *

22 671 132,19

Výše daně 
4 760 937,76 

0,00

27 432 069,951

Projektant
Zpracovatel

Datum a podpis:

Objednavatel

Razítko Datum a podnis-

Uchazeč

Razítko

atum a podpis:
Razítko Datum a podpis:

Razítko
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r ek a pit ul a c e  o bj ek t ů  st a vby  a  so upisů  pr a c í

Kód:

Stavba:

Místo:

Zadavatel:

PT 11/170

Modernizace silnice 11/170 Vacov - Čábuze - Zdíkovec

Datum:
Vacov

Projektant:
Jihočeský kraj

Zpracovatel:

22.6.2020

Správa a údržba

Karel Plánek tel

silnic Jihočeského kraje, p o.

. 603 598745

Uchazeč:
STRABAG a.s.

Cena bez DPH [CZK]

Cena s DPH [CZK] j Typ

Kód
Popis

22 671 132,19
27 432 069,95

Náklady z rozpočtů

Doplňující doplňující údaje • DIO 
údaie

158 358,51

2 217 148,69

191 613,80

2 682 749,91

VON

STA

SO101
Modernizace silnice 11/170 16,004 -16,255 km

4 021 545,43
4 866 069,97 SlA

SO 102
Modernizace silnice 11/170 16,255 -17,220 km

2 028 690,86
2 454 715,94 SlA

SO 103
Modernizace silnice 11/170 17,220 -17,510 km

3 519 574,54
4 258 685,19 STA

SO 104

SO 105

SO 106

Modernizace silnice 11/170 17,510 -18,366 km 

Modernizace silnice 11/170 18,548 -18,900 km 

Modernizace silnice 11/170 18,900-19,420, 

19,552 - 20,682 km

2 378 387,84

8 347 426,32

2 877 849,29

10 100 385,85

STA

STA



k r yc í l ist  so upisu pr a c í

Stavba:
Modernizace silnice 11/170 Vacov - Čábuze - Zdíkovec 

Objekt:

SO 101 - Modernizace silnice 11/170 16,004 -16,255 km

KSO:
Místo: Vacov

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Zpracovatel:

Karel Plánek tel. 603 598 745 

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 22.6.2020

IC: 70890650

DIČ: CZ70890650

IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641,

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH
2 217 148,69

dph základní 

snížená

Základ daně

2 217 148,69

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně 

465 601,22 

0,00

Cena s DPH v CZK 2 682 749,91

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a bodois:

uDjeanavatei Uchazeč

Datum a oorinis- Razítko Datum a podpis: Razítko

I
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Stavba:
Modernizace silnice 11/170 Vacov - Čábuze - Zdíkovec

Obiekt:

SO 101 - Modernizace silnice 11/170 16,004 -16,255 km

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Místo: Vacov Datum: 22.6.2020

Zadavatel: Jihočeský kraj Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel: Karel Plánek tel. 603 598 745

Kód dílu - Popis * Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 217148,69

HSV - Práce a dodávky HSV 2 189 843,83

1-Zemní práce 318 801,96

5 - Komunikace pozemní 1 854 791,20

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 16 250,67

OST - Ostatní 27 304,86

Strana 4 z 37



SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Modernizace silnice 11/170 Vacov - Čábuze - Zdíkovec

Objekt:

SO 101 - Modernizace silnice 11/170 16,004 - 16,255 km

Místo: Vacov Datum: 22.6.2020

Zadavatel: Jihočeský kraj Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p;0.

Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel: Karel Plánek tel. 603 598 745

p
č Typ Kód Popis MJ Množství J

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

K 11372A
f-REZOVANÍZPbVNENYCH PLOCH
ASFAI TOVÝOH - RF7 DOPRAVY M3 333,830

w
w.
w
w

11372R

w
w

w
w
w

K 112893

w
vv

W
W
W
w

BEZ DOPRAVY
Poznámka k souboru cen:

Položka zahrnuje veškerou manipulacis vybouranou sutía s

vybouranými hmotami, kromě vodorovně dopravy, vč.

uloženina skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který

se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství
bouraného materiálu, kdeje možné poplatek zahrnout do

jednotkové ceny bouráni- tento fakt musfbýt uveden v
doDlňuiícím textu k Doložce).
délka 251m

šířka od 6,3 do 10,7 m, príniěmá 9,5m

hloubka 140mm

251*9,5*0,14
UL/r\Ur M KJUWZ. HCJI-HL I UVLIÍU-------------------

r ec yk l á t u zho t o vit el em- o bj emo vá

HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3;
rcMA -i wr^rr
ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLATU
ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED
FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA (,-KČ/T
Poznámka k souboru cen:

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutia s
vybouranýmihmotami vč. uloženína skládku. Nezahrnuje

poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s
výjimkou malého množstvf bouraného materiálu, kdeje

možné poplatek zahrnout dojednotkové ceny bourání-
tento fakt musf být uveden v doplňujícím textu k položce).

odkup recyklátu zatříděného dle provedeného

vzorkování v souladu s vyhláškou 130/2019 Sb. do
skupiny ZAS TI, ZAS T2
délka 251m

šířka od 6,3 do 10,7 m, prCmémá 9,5m

hloubka 140mm

333,830

3 K 11372A
FRÉZOVANÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH
ASFAI TOVÝriH - RF7 nOPRAVY M3 0,477

BEZ DOPRAVY
Poznámka k souboru cen:

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutía s

vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč.
uloženína skládku. Nezahrnujepoplatek za skládku, který

se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství
bouraného materiálu, kdeje možné poplatekzahrnout do

jednotkové cenybourání- tento fakt musí být uveden v
doulňuiícím textu k Doložce).
Ibkální frézování tl. 20mm na 1% plochy, použito zpět

do konstrukce

délka 251m

šířka od 6,3 do 10,7 m, průměrná 9,5m

251*9,5*0,02*0,01

PŘEDRCENÍ VÝKOPKU TŘ. lil
0,477

M3
PŘEDRCENÍ VÝKOPKU TŘ. III
Poznámka k souboru cen:

položka nezahrnuje žádnou manipulaci s výkopkem
(nakládání, doprava)

předrcení materiálu na místě bubnovým drtičem na

frakci 0-64, 30% plochy

délka 251m

šířka od 6,3 do 10,7 m, průměrná 9,5m
tl. 200mm

143,0701

11333 TJDSI RANĚNI PODKLADU ZPEVNĚNÝCH—

Pl OOH S ASFAI T PO.IIVFM M3 9,776

. ODSTRANĚNI PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S .
ASFALT POJIVÉM
Poznámka k souboru cen:
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s

vybouranými hmotami vč. uloženína skládku. Nezahrnuje

poplatek za skládku, který se vykazuje vpoložce 0141** (s
výjimkou malého množstvíbouraného materiálu, kdeje
možné poplatek zahrnout dojednotkové'Ceny bourání-

tento fakt musíbýt uveden v doolňuiícím textu k položce).

tl. 410mm 1% plochy ponecháno ké zpětnému použití

délka 251m

šířka od 6,3 do 10,7 m, průměrná 9,5m

hloubka 410mm

113328 ODSTRAŇ huuk l zpevněnýc h pl o c h z

KAMFNIVA NFSTMFI 0DV07 DO TOKM M3 9,061

ODSTRAŇ PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA
NESTMEL, ODVOZ DO 20KM
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Typ Kód Popis

w

w

w

8 K 56360

w

vv

w

10 K 56362

pp

w

w
vv

w

w

MJ

Poznámka k souboru cen: —'
Položka zahrnuje veškerou manipulacís vybouranou sut! a s

vybouranými hmotami vč. uložen! na skládku. Nezahrnuje
poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s
výjimkou malého množstvf bouraného materiálu, kdeje

možné poplatekzahrnout dojednotkové ceny bourán!-
tento faktmusíbýt uveden v doplňujícím textu k položce).

ti.380mm 1% plochy

délka 251m

šířka od 6,3 do 10,7 m, průměrná 9,5m

hloubka 380mm

251*9,5*0,38*0,01

Komunikace pozemní
' VOzoVKOVb VRSTVY Z RbCVKLOVANEHO

MATFRIÁIII______________________________

Množství

9,061

M3 12,161

VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU

Poznámka k souboru cen:

- dodán! recyklátu v požadované kvalité - očištěnípodkladu -
uložen! recyklátu dlepředepsaného technologického

předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízen!
vrstvy bez rozlišení šířky, pokládán! vrstvy po etapách,
včetně pracovních spařa spojů - úpravu napojení, ukončen! -

nezahmuie postfíkv. nátěrv

tl.510mm 1% plochy únosnost min. Edef2 60MPa
w délka 251m
w šířka od 6,3 do 10,7 m, průměrná 9,5m
w hloubka 510mm
w 251*9,5*0,51*0.01

K 56335
VOZOVKOVÉ VKSI VY ZE STbKKODRTl TL.
nO 7FOMM M2
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTÉRKODRTI TL. DO 250MM
Poznámka k souboru cen:

- dodán! kameniva předepsané kvality a zrnitosti -
rozprostřen! a zhutněn! vrstvy v předepsané tloušťce •
zřízen! vrstvybez rozlišenf šířky, pokládání vrstvypo

etapách - nezahmuie postfíkv. nátěry

tl.220mm 1% plochy

délka 251m

šířka od 6,3 do 10,7 m, průměrná 9,5m

251*9,5*0.01
VOZuvko VE VRSTVY Z KbCVKLOVANEHO

_ MATFRlAl II TI nmmMM ________
VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU
TL DO100MM
Poznámka k souboru cen:

• dodán! recyklátu v požadované kvalitě - očištěnípodkladu -
uloženírecyklátu dle předepsaného technologického
předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení

vrstvy bez rozlišen! šířky, pokládání vrstvypo etapách,
včetně pracovních spař a spojů - úpravu napojen!, ukončen! -
nezahmuie postřiky, nátěry

t!.80mm 1% plochy

délka 251m

šířka od 6,3 do 10,7 m, průměrná 9,5m

12,161

23,845

M2
23,845

23,845

11 K 567544
VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA---------

STI ID flFM A ASF FM Tl DO ?nnMM M2 2 384,500

ASF EM TL DO 200MM
Poznámkak souboru cen:

- dodán! materiálů předepsaných pro recyklaci za studená -
provedení recyklace dle předepsaného technologického

předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízen!
vrstvy bez rozlišen! Šířky, pokládání vrstvypo etapách -
úpravu napojení ukončení •nezahmuie postfíkv. nátěry

Rozfrézování stávajících podkladních vrstev -200mm

s reprofilací a homogenizací příčného i podélného
profilu

poté provedení recyklace RS CA dle TP 208 tl.
200mm, ČSN EN 13 285 ed.2, TKP kap. 5 vč.

případných ITT/průkazních zkoušek dle TP 208

dávkování 2% zbytkového pojívá ve formě asfaltové

pěny (emulze), 4% hydraulického pojivá - cementu

délka 251m

šířka od 6,3 do 10,7 m, průměrná 9,5m

12 K 574A04
ASFALTOVÝ Bb 1 ON PRO OBRUSNE--------------

VRSTVY ACO 11+ 11S M3 71,535
pp ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+, -------------------------------

11S
Poznámkak souboru cen:

- dodán! směsi v požadované kvalitě - očištěnípodkladu -
uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu,

zhutnění vrstvy v předepsaná tloušťce - zřízen! vrstvy bez
roziišenl šířky, pokládání vrstvypo etapách, včetně

pracovních spařa spojů - úpravu napojení ukončenípodél
obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacfch proužků,

odvodňovačů, vpustí, šacheta pod. - nezahrnuje postřiky,
nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních
zařízení, odvodňovaclch proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a ood.

vyrovnávka ACO 11S 50/70 ČSN 73 61 21

délka 251m

šířka od 6,3 do 10,7 m, průměrná 9,5m
půměmá výška 30mm

K

pp

57475
VOZOVKOVÉ VVZ1 UŽNE VRSTVY Z--------------
RFOMŘÍŽnviNY M2 376,500

Poznámka k souboru cen:

- dodánígeomfíže v požadované kvalitě a v množstvf včetně

přesahů (přesahy započteny vjednotkové ceně) - očištěn!
podkladu • pokládka geomfíže dle předepsaného
technologického předpisu

pevnost min. 100kN, oka min 25x25mm

samoadhezní spodní strana
50% okraje šířka 1y5m

délka 251m

šířka od 6,3 do 10,7 m, průměrná 9,5m

251*2*0,5*1,5
;SPOJOVÁC! POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE^

376,500

M2 2 384,500

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0.5KG/M2
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tpsc

574B34

19 K 915111C

Popis Množství

Poznámka k souboru cen:
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v
předepsaném množství - provedenídle předepsaného
technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky,
pokládání vrstvypo etapách - úpravu napojení, ukončení

Poznámka k souboru cen:
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v

předepsaném množství - provedení dle předepsaného
technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky,
pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení

PS CP ČSN 73 61 29

0,5 kg/m2

délka 251 m
šířka od 6,3 do 10,7 m, průměrná 9,5m

251*9,5
i ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNE
I VRSTVY MODIFIK ACQ11+11ST1 40MM
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIRK
ACO 11+. 11STL. 40MM
Poznámka k souboru cen:
• dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu -
uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu,
zhutnění vrstvy v předepsaně tloušťce - zřízení vrstvybez
rozlišen! šířky pokládání vrstvy po etapách, včetně

pracovních spařa spojů - úpravu napojení, ukončenípodél
obrubníků, dilatačních zařízaní, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, Šachet a pod. ■ nezahrnuje postřiky
nátěry - nezahrnuje řásněnípodél obrubníků, dilatačních
zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,

šachet a ood.
PMB 45/80-65 ČSN 73 61 21

M2 2 384,500

w délka 251m
W šířka od 6,3 do 10,7 m, průměrná 9,5m
w 251*9,5 2 384,500

n S Ostatní konstrukce a Dráče, bourání

K J9I5IU VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA
M2 64,500

DODÁVKA A POKLÁDKA
Poznámka k souboru cen:
položka zahrnuje: - dodánía pokládku nátěrového materiálu
(měří se pouze natíraná plocha) - předznačenl a reflexní

úpravu

šrafy

60
šipka jednoduchá 3x

1,5*3

Součet
VUUUKUVNb DUHKAVNI ZNAČENI
BARVOU HLADKÉ - VODÍCÍ, STŘEDOVÁ
ČÁPA MM g RAI fiTINOM 7ĎÍ7PNÍ _

4,500

64,500

772,000

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodáni a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze
natíraná plocha)
- předznačenl a reflexní úoravu
oboustranně

délka 251m

251*2
střed 270m okolo stínů a rozřazení

270
Součet

[ j------------------------1 VUUUKUVNb UUFKAVNI ZNAUbNI
20 K 915111B BARVOU HLADKÉ - VODÍCÍ ČÁRA 250 MM S
... J_____ |_________________ RAI rVTíKim I HRMOVA

270.000

772.000

4,000

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze
natíraná plocha)
- předznamení a reflexní úoravu
stopčára 4m

4

W
W

W

W

W

22 K 02730

ps c

w

21

D

K

U5I

014111

ustatm
POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-IO (INERTNT
o d pad )

M3 9,061

POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-ÍO (INERTNÍ ODPAD)
Poznámka k souboru cen:

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související

s uložením odpadu na skládce.

tl.380mm 1% plochy

délka 251m
šířka od 6,3 do 10,7 m, průměrná 9,5m

hloubka 360mm
251*9,5*0,38*0,01
POMOC PRAČE ZRIZ NEBO ZAJÍST
OCHRANU IN?FNÝRSKÝCH SÍTÍ

"" POMOC PRÁCE ZRIZ NEBO ZAJÍST OCHRANU

INŽENÝRSKÝCH SlTl
Poznámka k souboru cen:

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem

požadovanými zařízeními

1

KPL

9,061

1,00

1,00
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Stavba:

^ Modernizace silnice 11/170 Vacov - Čábuze - Zdíkovec 

Ooiekt:

SO 102 - Modernizace silnice 11/170 16,255 -17,220 km

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

KSO:
Místo: Mladíkov CC-CZ:

Zadavatel:
Datum: 22.6.2020

Jihočeský kraj IC: 70890650

Uchazeč:
DIČ: CZ70890650

STRABAG a.s. IC: 60838744

Projektant:
DIČ: CZ60838744

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p o. IČ: 70971641

Zpracovatel:
DIČ: CZ70971641

Karel Plánek tel. 603 598745

Poznámka:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

d ph základní 

snížená

Základ daně 

4 021 545,43 

0,00

Sazba daně 

21,00% 
15,00%

4 021 545,43

Výše daně

844 524,54

0,00

4 866 069,97

Projektant
Zpracovatel

Datum a podnis-
Razítko Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel
Uchazeč

Datum a podpis:
Razítko Datum a podpis:

Razítko



Stavba:
Modernizace silnice 11/170 Vacov - Čábuze - Zdíkovec

Obiekt:

SO 102 - Modernizace silnice 11/170 16,255 -17,220 km

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Místo: Mladíkov Datum:
22.6.2020

Zadavatel: Jihočeský kraj Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel:.
Karel Plánek tel. 603 598745

Kód dílu - Popis
, Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 4 021 545,43

HSV - Práce a dodávky HSV
3 992 599,50

1-Zemní práce
449 776,66

5 - Komunikace pozemní
3 520 898,04

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
21 924,80

OST - Ostatní
28 945,93
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Obiekt

Modernizace silnice 11/170 Vacov - Čábuze - Zdíkovec

SO 102 - Modernizace silnice 11/170 16,255 -17,220 km

Místo: Mladíkov

Datum: 22.6.2020

Zadavatel:

Uchazeč:

Jihočeský kraj

STRABAG a.s.

p
č Typ Kód

Náklady soupisu

D HSV

D 1

K 11372A

PP

Popis MJ Množství

Práce a dodávky HSV

Zemní práceZemní práce
FRÉZOVANÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH---------
*OC» I Trti n/A. ________ ________Ias f ai TnuvrH. bf 7 d o pr av y

FRÉzuvÁNl zpev n ěn ý c h pl o c h as f a l t o v ý c h":

8EZ DOPRAVY
Poznámka k souboru cen:
Pobžka zahrnuje veškerou manipulacis vybouranou sutías

vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč.
uloženína skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku který

se vykazuje v položce 0141” ($ výjimkou malého množství
bouraného materiálu, kdeja možné poplatek zahrnout do

jednotkové cenybourání-tento fakt musíbýt uveden v
doDÍňuifdm textu k položce)

délka 965m

šířka od 5,7 do 6,7 m, průměrná 6,1m

hloubka 50mm

965*6,1*0,05

lokální tl. 50 mm 20% plochy, 50% okraje šířka 1 5m

965*6,1 *0,05*0,2+965*0,5*1,5*2*0,05

BUS zastávka 2x 29*3, tl. 50mm

29*3*2*0,05

M3 434,265

294,325

131,240

8,700

2 ! K

_ I_
11372R

T3UMJR « UUVUZ M5FMLI UVfcHU-------------------
RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ

HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2 4 T/M3'r*CMA 1 itfirr T

434,265

1 042,236 j
PP ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED

W
W

W

W

W
w
vv
vv

U >'»wwsNAi,-KC/T
Poznámka k souboru can:

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutía s
vybouranými hmotami vč. uloženína skládku. Nezahrnuje
poplatek za skládku, kterýse vykazuje v položce 0141— (s
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kdeje

možné poplatek zahrnoutdojednotkové ceny bourání-

tento faktmusíbýtuveden v doplňujícím textu k položce)
odkup recyklátu zatříděného dle provedeného

vzorkování v souladu s vyhláškou 130/2019 Sb do
skupiny ZAS T1, ZAS T2
délka 965m

šířka od 5,7 do 6,7 m, pnliněmá 6,1m

hloubka 50mm
965*6,1*0,05*2,4

lokální tl. 50 mm 20% plochy, 50% okraje šířka 1 5m
965*6,1*0.05*0,2*2,4+965*0,5*1,5*2*0,05*2.4

BUS zastávka 2x 29*3, tl. 50mm
29*3*2*0,05*2,4

Součet
kktzuVANI ZPEVNĚNÝCH PLOCH------------ r
ASFAI t q vých- RF7 nnppaw i
FRÉZOVANÍ zpev něn ý c h pl o c h ASFALTOVÝCH -
BEZ DOPRAVY
Poznámka k souboru can:
Položka zahrnuje veškerou manipulacis vybouranou sutí a s

vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč
uloženína skládku. Nezahrnujepoplatek za skládku který

" vykazuje v položce 0141- (s výjimkou malého množství
bouraného materiálu, kdeje možnépoplatek zahrnout do
jednotkové ceny bourání-tento fakt musí být uveden v
doolňuiícfm textu k Doložce).

lokání frézování tl. 150mm na 1% plochy, použito

zpět do konstrukce

délka 965m
šířka od 5,7 do 6,7 m, průměrná 6,1m

965*6,1*0,15*0,01

BUS zastávka 2x 29*3m
29*3*2*0,15*0,01
Součet

i KANkNI PuoKLADU ZPtVNbNYCH-----
~PI OCH 8 ASFAI T Pn.llWFM

ODSTRANĚNI PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S------
ASFALT POJIVÉM
Poznámkak souboru cen:

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí as

vybouranými hmotami vč. uloženína skládku. Nezahrnuje
poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141—(s
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kdeje

možná POPlatek 7ahmmif rin _______v' . .

M3

706,380

314,976

20,880
1 042,236

9,091

0,261
9,091

M3 13.S
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Typ Kód Popis Množství

w

w

w

w

K 56360

w

w

Poznámka k souboru cen:
Pobžka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a i
vybouranými hmotami vč. ulotenína skládku. Nezahrnuje
poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kdeje
možné poplatekzahrnout dojednotkové ceny bourání-
tento fakt musíbvt uveden v doolňuilclm textu k položce)
tl.520mm 1% plochy

délka 965m

šířka od 5,7 do 6,7 m, průměrná 6,1m

965*6,1*0,52*0,01

BUS zastávka 2x 29*3m
29*3*2*0,52*0,01

Součet

Komunikace pozemní
V020VK0VE VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO'
MATFRIÁI II

30,610

0,905
31,515

M3 36,363

VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU

Poznámka k souboru oen:
- dodáni recyklátu v požadované kvalitě - očištěni podkladu -
uložen! recyklátu dle předepsaného technologického

předpisu, zhutněni vrstvy v předepsané tloušťce - zřízeni

vrstvybez rozlišení Šířky, pokládání vrstvy po etapách,

včetně pracovních spařa spojů - úpravu napojeni, ukončení -
nezahmuie postfikv. nátěry
tl.600mm 1% plochy únosnost min. Edef2 60MPa

délka 965m
šířka od 5,7 do 6,7 m, průměrná 6,1m

965*6,1*0,60*0,01

BUS zastávka 2x 29*3m

29*3*2*0,60*0,01

35,319

1,044

36,363

8 K 56335
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE^TERKODRTI IL.
nn 250MM

M2 13,333

pp VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 25QMM
Poznámka k souboru oen:
• dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti ■

PSC rozprostřeni a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce -
zřízení vrstvybez rozlišení šířky, pokládání vrstvypo

etapách - nezahmuie postfikv. nátěrv

w tl.220mm 1% plochy
w délka 965m
w . šířka od 5,7 do 6,7 m, průměrná 6,1m

vv 965*6,1*0,22*0,01
w BUS zastávka 2x 29*3m
w 29*3*2*0,22*0,01
w Součet

12,950

0,383
13.333

9 K 574E78
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ
VRSTVY ACP 99+ 99R Tl ADMM

M2 60,605

22+. 22S TL. 80MM
Poznámka k souboru oen:
-dodání směsi v požadované kvalitě - očištěni podkladu -
uloženísměsi dle předepsaného technologického předpisu,
zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce ■ zřízeni vrstvy bez
rozlišení šířky, pokládání vrstvypo etapách, včetně
pracovních spařa spojů - úpravu napojení, ukončenípodél

obrubníků, dilatačních zařízen!, odvodňovaclch proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky,
nátěry - nezahrnuje těsněnIpodél obrubníků, dilatačních
zařízení, odvodňovaclch proužků, odvodňovačů, vpustí,

šachet a ood.
ACP 22+ 50/70 ČSN 73 61 21

délka 965m
šířka od 5,7 do 6,7 m, průměrná 6,1m

965*6,1*0,01
BUS zastávka 2x 29*3m

29*3*2*0,01

58,865

1,740

60,605

10 K 572213
SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO
0 5KR/M9

j M2 2 624,800

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2

Poznámkak souboru oen:
■ dodán! všech předepsaných materiálů pro postřiky v

PSC předepsaném množství -provedení dle předepsaného
technologického předpisu -zřízení vrstvy bez rozlišení šířky,
pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení

W

W

W

11 K 574E06

PSC ČSN 73 61 29

0,5 kg/m2
lokální 20% plochy, 50% okraje šířka 1,5m

965*6,1*0,2+965*0,5*1,5*2
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ"
VRSTVY ACP 1fi+ 16S

2 624,800

ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP
16+. 16S
Poznámkak souboru oen:

M3 131,240

- dodání směsi v požadované kvalitě - očištěnípodkladu -
uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu,

zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez
rozlišení šířky, pokládání vrstvypo etapách, včetně

PSC pracovních spařa spojů - úpravu napojení, ukončení podél
obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovaclch proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky,
nátěry - nezahrnuje těsněnípodél obmbnfků, dilatačních

zařízení, odvodňovaclch proužků, odvodňovačů, vpustí,

šachet a ood.
W ACP 16+ 50/70 ČSN 73 61 21

W lokální 20% plochy, 50% okraje šířka 1,5m

W průměrná tl. 50mm
W 965*6.1*0,2*0.05+965*0,5*1,5*2*0,05 131,240 -

12 K 57475
VOZOVKOVÉ VYZTUZNE VRSTVY Z
CCOMĎÍ^n\/INY

M2 2 624,800

PP

PSC

w

w
w

VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY
Poznámka k souboru cen:

- dodání geomřfže v požadované kvalitě a v množství včetně
přesahů (přesahy započteny vjednotkové ceně) - očištění
podkladu -pokládka geomříže dle předepsaného

technologického předpisu

pevnost min. 100kN, oka min 25x25mm
samoadhezní spodní strana
lokální 20% plochy, 50% okraje šířka 1,5m
965*6.1*0.2+965*0,5*1.5*2 - 2 624,600

13 K 572213
SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EmUl ZETÍO M2 j 6 060,500

pp SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2
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vv
w

w
w
w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w
w

w

w

w

J

Poznámka k souboru cen:
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v
předepsaném množství -provedenídle předepsaného

technologického předpisu -zřízení vrstvy bez rozlišení šířky,

pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení

PS C ČSN 73 61 29

0,5 kg/m2

délka 965m

šířka od 5,7 do 6,7 m, průměrná 6,1m ‘
965*6,1

BUS zastávka 2x 29*3

29*3*2

Součet

5 886,500

174,000

14 K 574C56
ASFALI OvY BbTONPROLOZNI VRSTVY-----
AC! 16+. 1RSTI fiOMM M2 6 060,500

pp ASFALTOVÝ BETON PRO L02NI VRSTVY ACL 16+.16S
TL. 80MM
ACL 16+ 55/70 ČSN 73 61 21

délka 965m

šířka od 5,7 do 6,7 m, průměrná 6,1m

965*6,1

BUS zastávka 2x 29*3

29*3*2

Součet
174,000

15 K 572214
[SPOJOVACÍ POS \ KIK Z MODIHK EMULZE
inno.5Kfí/M? M2 6 060,500

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0.5KG/M2

Poznámka k souboru cen;
- dodání všech předepsaných materiálůpro postřiky v
předepsaném množství • provedenídlepředepsaného

technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky,

pokládání vrstvypo etapách - úpravu napojení, ukončení

PS CP ČSN 73 61 29

0,5 kg/m2

délka 965m

šířka od 5,7 do 6,7 m, průměrná 6,1m

965*6,1

BUS zastávka 2x 29*3
29*3*2

Součet

5886,500

16 K 574B34
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNE------- —
VRSTVY MODIFIK ACO 11+ 11.RTI AflMM M2 6 060,500

pp ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK
AC011+, 11STL.40MM
Poznámkak souboru cen:

- dodání směsi v požadované kvalitě • očištěnípodkladu -
• uloženísměsi dle předepsaného technologického předpisu,

zhutněni vrstvy v předepsané tloušťce -zřízení vrstvy bez
rozlišení šířky, pokládání vrstvypo etapách, včetně

PSC pracovních spařa spcjů - úpravu napojení, ukončenípodél
obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šacheta pod. - nezahrnuje postfiky,

nátěry - nezahrnuje těsněnípodél obrubníků, dilatačních

zařízení, odvodňovaclch proužků, odvodňovačů, vpustí,
šacheta ood.

W PMB 45/80-65 ČSN 73 61 21
délka 965m

šířka od 5,7 do 6,7 m, průměrná 6,1m

965*6,1

BUS zastávka 2x 29*3

29*3*2
Součet

5 886,500

17 K

pp

56931
ZPbVNbNl KRAJNIC Zb STEKKODRTI TL.—
DO 5DMM M2 1 930,Ú00

oboustranně, šířka 0,5m
délka 965m

965*2

VV

w

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

18 K 915111C BARVOU HLADKÉ - VODÍCÍ, STŘEDOVÁ
OÁPA 19R MM .<? RAI OTIMm I 7ĎÍ7CMÍ

M 1 930,000

PP

VV

vv

w

Technická specifikace: položka zahrnuje;
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze
natíraná plocha)
- Dfedznačení a reflexní úpravu

oboustranně

délka 965m
965*2 1 930,000

0 OST Ostatní

19 K 014111
Po pl a t k y za sk l adk u t yp s-io (iner t ní

onPAm M3 31,515

POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S40 (INERTNÍ ODPAD)
Poznámka k souboru cen;
zahrnuje veškeré poplatkyprovozovateli skládky související

s uložením odpadu na skládce.

tl.520mm 1% plochy
délka 965m

šířka od 5,7 do 6,7 m, průměrná 6,1m
965*6,1*0,52*0,01

BUS zastávka 2x 29*3m
29*3*2*0,52*0,01

30,610

0,905

20 K 02730
POMOC PRACb ZRIZ NEBO ZAJÍST---------------
OCHRANU IN?FNÝRRKÝCH SÍTÍ KPL 1,000

INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
Poznámka k souboru cen:
zahrnuje veškeré náklady spojené $ objednatelem
požadovanýmizařízeními

1 1,000
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Stavba:
Modernizace silnice 11/170 Vacov - Čábuze - Zdikovec 

Obiekt: '

SO 103 - Modernizace silnice 11/170 17,220 -17,510 km

KSO: CC-CZ:
Místo: Mladíkov průtah Datum: 22.6.2020

Zadavatel: IC: 70890650

Jihočeský kraj DIČ: CZ70890650

Uchazeč: IC: 60838744

STRABAG a.s. DIČ: CZ60838744

Projektant: IC: 7097J641

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p o. DIČ: CZ70971641

Zpracovatel: IC:

Karel Plánek tel. 603 598 745 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 028 690,86

Základ daně Sazba daně Výše daně

dph základní 2 028 690,86 21,00% 426 025,08

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 454 715,94

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: RazítkoDatum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: RazítkoDatum a podpis: Razítko

Strana 13 z 37



Stavba:

Modernizace silnice 11/170 Vacov - Čábuze - Zdíkovec

Obiekt:

SO 103 - Modernizace silnice 11/170 17,220 -17,510 km

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Místo: Mladikov průtah
Datum: 22.6.2020

Zadavatel: Jihočeský kraj
Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Uchazeč: STRABAG a.s.
Zpracovatel: Karel Plánek tel. 603 598 745

Kód dílu - Popis *

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací
2 028 690,86

HSV - Práce a dodávky HSV
2 010 903,48

1 - Zemní práce
344 055,88

5 - Komunikace pozemní
1 660 258,80

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
6 588,80

OST - Ostatní
17 787,38
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Stavba:

SOUPIS PRACÍ

Obiekt:

Modernizace silnice 11/170 Vacov - Čábuze - Zdíkovec

SO 103 - Modernizace silnice 11/170 17,220 -17,510 km

Místo:

Zadavatel:

Mladíkov průtah

Jihočeský kraj

Datum: 22.6.2020

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Uchazeč: STRABAG a.s.
Zpracovatel: Karel Plánek tel. 603 598 745

p
č

Typ Kód Popis MJ Množství J.

Naklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K

PP

11372A
ASFALTOVÝCH - BE7 DOPRAVY
rKbZUVÁNI ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - RF7

M3 291,760

w

w

w

W
w

w
w

w
w

w

w

K 11372A

w
w
w
w

Poznámkak souboru cen:

Póložka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s
vybouranými hmotami, kromě vodorovná dopravy, vč. uloženi

na skládku. Nezahrnujepoplatek za skládku, kterýee

vykazuje v položce 0141" (s výjimkou malého množství

bouraného materiálu, kdeje možné poplatek zahrnout do

jednotkové ceny bouráni- tento fakt musíbýt uveden v
doolňuifcfm textu k Doložce).

délka 290m

šířka od 5,8 do 6,5 m, průměrná 6,4m

hloubka 140mm

290*6,4*0,14

rozšíření směrového oblouku

délka 57m

Šířka 4m

57*4*0,14

Součet
TJUfVUr M UUVUi M£>hML lUVfcMU----------------- --

RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ

HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3'
r>CMA 4 is/^rr______________ ________
ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU-------------
ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED
FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA 1,-KČ/T
Poznámka k souboru cen:
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutia s

vybouranými hmotami vč. uloženina skládku. Nezahrnuje

poplatekža skládku, který se vykazuje v položce 0141“ (s
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kdeje

možné poplatek zahrnout dojednotkové ceny bouráni- tento
faktmusíbvt uveden v dodňuilcím textu k Doložce).

odkup recyklátu zatříděného dle provedeného

vzorkování v souladu s vyhláškou 130/2019 Sb. do
skupiny ZAS T1, ZAS T2
délka 290m

šířka od 5,8 do 6,5 m, průměrná 6,4m

hloubka 60mm

290*6,4*0,06*2,4

rozšíření směrového oblouku

délka 57m

šířka 4m

57*4*0,14
Součet
EKtZUVANI ZPtVNENYCH PLOCH---------------
ASFALTOVÝCH - BF7 nCPRAW___________
f r ézo v án ! zpev n ěn ý c h pl o c h ASFALTOVÝCH - BEZ
DOPRAVY
Poznámkak souboru cm:

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s

vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uloženi

na skládku. Nezahrnujepoplatek za skládku, který se
vykazuje vpoložce 0141" (s výjimkou malého množství

bouraného materiálu, kdeje možně poplatekzahrnout do
jednotkové ceny bouráni- tento fakt musíbýt uveden v

doolňuilclm textu k položce).

lokální frézování tl. 60mm na 1% plochy, použito

zpět do konstrukce

délka 290m

šířka od 5,8 do 6,5 m, průměrná 6,4m

290*6,4*0,06*0.01

PŘEDRCENÍ VÝKOPKU TŘ. Hl ~ T

259,840

31,920
291,760

M3

267,264

31,920
299,184

1,114

1,114

PŘEDRCENÍ VÝKOPKU TŘ
Poznámka k souboru cen:

položka nezahrnuje žádnou manipulaci s výkopkem

(nakládáni, doprava)

předrcení materiálu na místě bubnovým drtičem na
frakci 0-64,30% plochy
délka 290m
šířka od 5,8 do 6,5 m, průměrná 6,4m
tl. 200mm
290*6,4*0.3
~ ÍNENI PODKLADU ZPEVNĚNÝCH
I PLOCH S ASFALT PD.IIVFM________
ODSTRANĚNI PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Š
ASFALT POJIVÉM V
Poznámka k souboru cm:
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s

vybouranými hmotami vč. uloženína skládku. Nezahrnuje
poplatek za skládku, který se vykazuje vpoložce 0141" (s

výjimkou malého množstvíbouraného materiálu, kdeje
možné poplatekzahrnout dojednotkové ceny bourání- tento

fekřmusíbýt uveden v doDlňuiídm textu k Doložce).

tl. 300mm 1% plochy ponecháno ke zpětnému
použití

M3 556,8001

M3

556,800

5,568
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Typ Kód Popis MJ Množství J.ce

délka 290m
šířka od 5,8 do 6,5 m, průměrná 6,4m
hloubka 300mm
290*6,4*0,30*0,01 5.568

113328
ODSTRAŇ PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH 2

KAMENIVA NESTMEL ODVOZ DO 20KM
M3 8,352

I

ODSTRAŇ PODKLZPEVNĚNÝCH PLOCH 2 KAMENIVA
NESTMEL. ODVOZ DO 20KM
Poznámka k souboru cen:
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s

vybouranýmihmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje
poplatek za skládku, který se vykazuje vpoložce 0141** (s
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kdeje

možné poplatek zahrnout dojednotkové ceny bourání - tento

faldmusí bvt uveden v doolňuiícím textu k Doložce).
tl.450mm 1% plochy

délka 290m

šířka od 5,8 do 6,5 m, průměrná 6,4m

hloubka 450mm

5

290*6,4*0,45*0,01

Komunikace pozemní

8,352

56360
'VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO
MATFRIÁI 11

M3 9,466

VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU

Poznámka k souboru cen:
- dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu -

uloženírecyklátu dle předepsaného technologického
předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení

vrstvybez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně

pracovních spař a spojů - úpravu napojení, ukončení -

nezahmuie oostfíkv. nátěrv

tl.510mm 1% plochy únosnost min. Edef2 60MPa

délka 290m
šířka od 5,8 do 6,5 m, průměrná 6,4m

hloubka 510mm

K 56335
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE STERKODRTI TL.

nr> psnMM M2 18,5600

w

w

VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTÍTt. DO 250MM
Poznámka k souboru cen:
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti -

rozprostřenía zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení

vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách -

nezahmuie postřiky, nátěry

tl.220mm 1% plochy

délka 290m

šířka od 5,8 do 6,5 m, průměrná 6,4m

290*6,4*0,01 18,560

10 K 56362
I VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO
l MATERIÁLU TL DQ 1Q0MM 18,560

VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU
TL D0100MM
Poznámka k souboru cen:

- dodánírecyklátu v požadované kvalitě - očištěnípodkladu -
uložení recyklátu dlepředepsaného technologického
předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení

vrstvybez rozlišení šířky, pokládání vrstvypo etapách, včetně
pracovních spařa spojů - úpravu napojení, ukončeni -

nezahmuie postňkv. nátěrv

ti.80mm 1 % plochy

délka 290m
šířka od 5,8 do 6,5 m, průměrná 6,4m

11 K 567544
VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA "
STI10 CFM A ASF FM Tl DO 200MM

M2 1 856,000

VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF
EM TL DO 200MM
Poznámka k souboru cen:

- dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studená -
provedení recyklace dle předepsaného technologického
předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení

vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvypo etapách -

úpravu napojení, ukončení - nezahmuie postřiky, nátěrv

Rozfrézování stávajících podkladních vrstev -200mm

s reprofílací a homogenizací příčného i podélného

profilu
poté provedení recyklace RS CA dle TP 208 tl.
200mm, ČSN EN 13285 ed.2, TKP kap. 5 vč.

případných ITT/průkazních zkoušek dle TP 208

dávkování 2% zbytkového pojivá ve formě asfaltové

pěny (emulze), 4% hydraulického pojivá - cementu

délka 290m
šířka od 5,8 do 6,5 m, průměrná 6,4m

K 572213
SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO

0-5KG/M2__________________________________
M2 228,000

pp

w

w

vv

vv

vv

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2
PS C ČSN 73 61 29

rozšíření směrového oblouku

délka 57m

Šířka 4m

57*4

13 K 574A04
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNE------------
VRSTVY ACO 11+. 11S

M3 62,520

w

w

w

vv

w

w

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 +
11S
Poznámka k souboru cen:

- dodání směsi v požadované kvalitě - očištěnípodkladu - ■

uložen!směsi dle předepsaného technologického předpisu,

zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez

rozlišení šířky, pokládání vrstvypo etapách, včetně

pracovních spařa spojů - úpravu napojení, ukončení podél
obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacídt proužků,

odvodňovačů. vpustí, šacheta pod. - nezahrnuje postňky,
nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních

zařízení, odvodňovacfch proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod.
vyrovnávka ACO 11S (50/70) ČSN 73 61 21

délka 290m

šířka od 5,8 do 6,5 m, průměrná 6,4m

půměmá výška 30mm

290*6,4*0,03

rozšíření směrového oblouku

délka 57m
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Typ Kód Popis MJ Množství J.c

w

Šířka 4m

57*4*0,03

Součet
6,840

62,520

TjT]57475 VOZOVKOVE VYZTUZNE VRSTVY Z "
RFDMŘÍZnVINY M2 435,000

pp

psc

VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY
Poznámka k souboru cen:

- dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně
přesahů (přesahy započteny vjednotkové ceně) - očištění

podkladu - pokládka geomříže dlepředepsaného

yv
w
w

17

technologického předpisu

pevnost min. 100kN, oka min25x25mm

samoadhezní spodní strana

délka 290m
šířka od 5,8 do 6,5 m, průměrná 6,4m

50% krajů šířky 1,5m

K 572214
SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIKTMULZE"

DO Q.5KG/M2_____________________________

PP
SPOJOVACÍ POSTŘIK z MODIFIK EMULZE DO 0.5KG/M2

psc

Poznámka k souboru cen:

- dodání všech předepsaných materiálů pro postfíky v

předepsaném množství - provedení dle předepsaného

w

technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky,

pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení

PS CP ČSN 73 61 29

w 0,5 kg/m2

w délka 290m

w šířka od 5,8 do 6,5 m, průměrná 6,4m

w 290*6,4

w rozšíření směrového oblouku

w délka 57m

w šířka 4m

w 57*4

w Součet

K 574D56
ASFALTOVÝ BETON PRO LOZNI VRSTVY”
MODIFIK AOL 16+. 16S TI . 60MM

M2
435,000

2 084,000

1 856,000

228,000

2 084,000

M2 2 234,000

PP
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL
16+, 16S TL. 60MM

w PMB 25/55-60 ČSN 73 61 21

w délka 290m

w šířka od 5,8 do 6,5 m, průměrná 6,4m

w 290*6,4

w rozšíření směrového oblouku

w délka 54m

w šířka 7m

w 54*7

w Součet

K 572214
SPOJOVACÍ POSTŘIK z MODIFIK EMULZE

DO n RKfí/M?

1 856,000

378,000

2 234,000

M2 2 234,000

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO Q.5KG/M2

W

W

W

W

120
pp

ps c

w

Poznámka k souboru cen:

- dodáni všech předepsaných materiálů propostřiky v
předepsaném množství - provedeni dle předepsaného

technologického předpisu - zřízení vrstvybez rozlišení šířky,
pokládání vrstvypo etapách - úpravu napojení, ukončení

PSCPČSN 7361 29

0,5 kg/m2
délka 290m
šířka od 5,8 do 6,5 m, průměrná 6,4m

290*6,4

rozšíření směrového oblouku

délka 54m

šířka 7m

54*7 378,000

K 574B34
ASFALTOVÝ BETON PROOBRUSNE

M2 2 234,000

pp
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK
ACO 11+, 11STL. 40MM
Poznámka k souboru cen:
- dodání směsi v požadované kvalitě - očištěnípodkladu -

uloženísměsi dle předepsaného technologického předpisu,
zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvybez

rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně
PSC pracovních spař a spojů - úpravu napojení, ukončení podél

obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacfch proužků,

odvodňovačů, vpustí, šacheta pod. - nezahrnuje postfíky,

nátěry - nezahrnuje těsněnípodél obrubníků, dilatačních

zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,

šachet a ood.
vv PMB 45/80-65 ČSN 73 61 21
w délka 290m
w šířka od 5,8 do 6,5 m, průměrná 6,4m
w 290*6,4 1 856,000
w rozšíření směrového oblouku
w délka 54m
w šířka 7m
w 54*7 378,000
w Součet 2 234,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání
VUUUKUVNL UUPKAVNl ZNAULNI--------- :

K 915111C BARVOU HLADKÉ - VODÍCÍ, STŘEDOVÁ M 580,000

Technická specifikace: položka zahrnuje:

pp • dodáni a pokládku nátérového materiálu (měn se pouze
natíraná plocha)
- předznačení a reflexní Coravu

w oboustranně
w délka 290m
w 290*2 ' . 580,000

D OST Ostatnínr 014111
POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-IO (INfcR I NI

ODPAD1__________ ________________________
M3 8,352

POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ OOPAD)
Poznámka k souboru cen:
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s

uložením odpadu na skládce.

tl.450mm 1% plochy
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£ Typ Kád________________ ______ Popis MJ Množství

w
w
w
w

déika 290m

šířka od 5,8 do 6,5 m, průměrná 6,4m

hloubka 450mm

290*6,4*0.45*0.01
8.352

K |02730
OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000

PP

pse

INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
Poznámka k souboru cen:
2ahmuje veškeré náklady spojená s objednatelem

Dožadovanými zařízeními



stavba:
Modernizace silnice 11/170 Vacov - Čábuze - Zdíkovec 

Obiekt:

k r yc í l ist  so upisu pr a c í

SO 104 - Modernizace silnice 11/170 17,510-18,366 km

KSO:
Místo: Mladíkov, Cábuze

CC-CZ:
Datum: 22.6.2020

Zadavatel:

Jihočeský kraj
IC:

DIČ:
70890650

CZ70890650

Uchazeč:

STRABAG a.s.
IC:

DIČ:
60838744

CZ60838744

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, po.

IC:

DIČ:
70971641
CZ7097164Í

Zpracovatel:

Karel Plánek tel. 603 598745
IC:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH
3 519 574,54

dph základní 

snížená

Základ daně

3 519 574,54

0,00

Sazba daně 

21,00% 

15,00%

Výše daně 

739 110,65 

0,00

Cena s DPH v CZK 4 258 685,19

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis:

uofeanavatei Uchazeč ------------------------------------------------------------------------------ ■

Datum a podpis:____________________ Razítko__________________Datum a podpis:



Stavba:
Modernizace silnice 11/170 Vacov - Čábuze - Zdikovec

Obiekt:

r ek a pit ul a c e  č l enění so upisu pr a c í

!?'
p Místo:

SO 104 - Modernizace silnice 11/170 17,510 -18,366 km

Mladíkov, Cábuze
Datum: 22.6.2020

Zadavatel: Jihočeský kraj
Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Uchazeč: STRABAG a.s.
Zpracovatel: Karel Plánek tel. 603 598745

Kód dílu - Popis
Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV
3 519 574,54

3 495 835,26
1 - Zemní práce

386 603,69
5 - Komunikace pozemní

2 983 617,97
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

125 613,60
OST - Ostatní

23 739,28

i
I

I

I
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Modernizace silnice 11/170 Vacov - Čábuze - Zdíkovec

SO 104 - Modernizace silnice 11/170 17,510 -18,366 km

Místo: Mladíkov, Cábuze
Datum: 22.6.2020

Zadavatel: Jihočeský kraj
Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Uchazeč: STRABAG a.s.
Zprac

p
č

Typ Kód Popis MJ Množství J.c

Naklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

K 11372A
AíjFAl TQVÝr.H - RF7 DOPRAVY M3. 368,184 ]

PP
DOPRAVY

w
w
w
w
w

3 K Í11372A

w
w
w

L4j__K 111333

pp

W

w
w
w

w
w
w
w

Poznámka k souboru cen:

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a
s vybouranými hmotami, kromé vodorovná dopravy, vč.
uloženina skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který

se vykazuje vpoložce 0141" (s výjimkou malého množství
bouraného materiálu, kdeje možné poplatek zahrnout do

jednotkové ceny bourání- tento fakt musíbýt uveden v
doplňujícím textu k položce)

délka 856m

šířka od 5,7 do 6,1 m, průměrná 5,9m

hloubka 50mm
856*5,9*0,05

lokální tl. 50 mm 20% plochy, 50% okraje šířka 1,5m
856*5,9*0,05*0,2+856*0,5*1,5*2*0,05

rozjezdy 12x2, tl. 40mm
12*2*0,04
Součet
\jur\ur m UUVUZ. A6I-ALI UVfchUr-* vw»vt nornL i yvcnu
RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ

HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3
I^CHA -i IVA rr_________ ________ ______ '
ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU
ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED
FRÉZOVÁNÍM 2.4 T/M3; CENA 1.-KČ/T
Poznámka k souboru cen:
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a

s vybouranými hmotami vč. uloženína skládku. Nezahrnuje

poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141" (s
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kdeje

možné poplatek zahrnout dojednotkové ceny bourání-
tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

odkup recyklátu zatříděného dle provedeného

vzorkování v souladu s vyhláškou 130/2019 Sb do
skupiny ZAS T1, ZAS T2
délka 856m
šířka od 5,7 do 6,1 m, průměrná 5,9m
hloubka 50mm
856*5,9*0,05*2,4
lokální tl. 50 mm 20% plochy, 50% okraje šířka 1,5m
856*5,9*0,05*0,2*2,4+856*0,5*1,5*2*0,05*2,4

rozjezdy 12x2, tl. 40mm
12*2*0,04*2,4

Součet
FRÉZOVANÍ ZPEVNENYCHTOJCR---------------
ASFAI TOVÝCM - RP7 DOPRAVY
FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ
DOPRAVY
Poznámka k souboru cen:
Položka zahrnuje veškerou manipulacis vybouranou sutí a

s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč.
uloženína skládku. Nezahrnujepoplatek za skládku, který
se vykazuje v položce 0141" (s výjimkou malého množství
bouraného materiálu, kdeje možné poplatek zahrnout do
jednotkové ceny bourání- tento fakt musíbýt uveden v
doplňujícím textu k položce).

lokální frézování tl. 280mm na 1% plochy, použito
zpět do konstrukce
délka 856m
šířka od 5,7 do 6,1 m, průměrná 5,9m

856*5.9*0.28*0.01
I5DSI RANĚNI PODKLADU ZPkVNENYCH—
Pl OOH S ASFAI T Pn nVFM
ODSTRANĚNI PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S
ASFALT POJIVÉM
Poznámka k souboru cen:
Položka zahrnuje veškerou manipulaďs vybouranou sutí a

s vybouranýmihmotami vč. uloženi na skládku. Nezahrnuje
poplatek za skládku, kterýse vykazuje v položce 0141." (s
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kdeje

možné poplatek zahrnout dojednotkové ceny bourání-
tento fakt musíbýt uveden v doplňujícím textu k položce).
tl.210mm 1% plochy

délka 856m
šířka od 5,7 do 6,1 m, průměrná 5,9m

856*5,9*0.21*0.01

u u s t r aN Po d k l zh s v neNVu h PLOCH Z

252,520

114,704

0,960
368,184

883,642

M3

606,048

275,290

2,304
883,642

14,141!

M3

14,141

10,606

, KAMFNIVA.NFSTMFI ODVD7 nn onk-M
ODSTRAŇ PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA
NESTMEL, ODVOZ DO 20KM
Poznámka k souboru cen:
Položka zahrnuje véšker6u manipulacis vybouranou sutí a

s vybouranými hmotami vč. uloženina skládku. Nezahrnuje
poplatekza skládku, který se vykazuje v položce 0141" (s
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kdeje

možné poplatek zahrnout dojednotkové ceny bouráni-
tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

tl.410mm 1% plochy

délka 856m
šířka od 5,7 do 6,1 m, průměrná 5,9m

856*5,9*0.41*0,01

M3

10,606

20,707

20,707
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Typ Kód

K {56360

W

w
w
w

8 K 56335

w

w

K 574E78

w
w

10 K 572213

11í K 574E06

W
W
W

W

12 K 57475

Popis MJ Množství J.c

Komunikace Dozemní
T71VOVKOVE VHSIVY Z RECYKLOVANÉHO^
MATFRIÁI 11__________

VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU

Poznámka k souboru cen:

■ dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištěnípodkladu
uložení recyklátu dle předepsaného technologického
předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tlouštice - zřízeni
vrstvy bez rozlišení šířky, pokládáni vrstvypo etapách,
včetně pracovních spařa spojů - úpravu napojení, ukončení

- nezahrnuje Dostřiky, nátěry

0.600mm 1% plochy únosnost min. Edef2 60MPa
délka 856m
Šířka od 5,7 do 6,1 m, průměrná 5,9m
856*5,9*0.60*0,01
Vuzuvk o ve VRSI vy ZE SI bKKODRTI TL
DO 9SOMM

M3 30,302

W
w
w
w
w

w
w
w
w

VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM
Poznámka k souboru cen:

* dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti -
rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce -
zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvypo

etapách - nezahrnula postřiky, nátěry

ti.220mm 1% plochy
délka 856m
šířka od 5,7 do 6,1 m, průměrná 5,9m
856*5,9*0.22*0.01
ASFALTOVÝ BETCMPRCTPODKLADNI

VRSTVY AGP 22+ 22S TI firlMM
A ecAI TAi rCj FíPTrti i __ ' .—. _ l T

M2
30,302

11,111

■ 11 • • • —f-' 1 ii . nmvnui_______________
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+
22STL. 80MM
Poznámka k souboru cen:

- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu -
uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu,

zhutnění vrsřvy v předepsané tloušťce -zřízení vrstvy bez
rozlišení šířky, pokládání vrstvypo etapách, včetně

pracovních sper a spojů - úpravu napojení, ukončení podél
obrubníků, dilatačních zafízenl, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpusti, šachet apod. - nezahrnuje postřiky,

nátěry -nezahrnuje těsněnípodél obrubníků, dilatačních
zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šacheta ood.
ACP 22+ 50/70 ČSN 73 61 21

délka 856m

šířka od 5,7 do 6,1 m, průměrná 5,9m
856*5.9*0.01
SPOJOVACÍ POSI RIKl EMULZE DO-----------

M2

11,111

50,504

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2
Poznámka k souboru cen:
• dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v

předepsaném množství - provedení dle předepsaného
technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišeni
šířky, pokládání vrstvypo etapách - úpravu napojeni,
ukončení

PS E ČSN 73 61 29
0,5 kg/m2
lokální 20% plochy, 50% okraje šířka 1,5m
856*5.9*0.2+856*0.5*1.5*7
ASI-ALTOVÝ Bb IUN PRO PODKLADNÍ------

VRSTVY ACP 1fi+ 1 fiS

M2

50,504

2 294,080

i»noivi m.r mr, in.>________ ____________
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 10+
16S
Poznámka k souboru cen:

- dodání směsi v požadované kvalitě - očištěnípodkladu -
uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu
zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez

rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně
pracovních spařa spojů - úpravu napojeni, ukončení podél
obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet apod. - nezahrnuje postfíky

nátěry • nezahrnuje těsněnípodél obrubníků, dilatačních
třízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a ood.

ACP 16+ 50/70 ČSN 73 61 21
lokální 20% plochy, 50% okraje šířka 1,5m
průměrná tl. 50mm
856^9*02*005+856*0,5*1,5*2*0 05
vuzuvk uvL VYZTUZNb VRSTVY Z-------------
OEOMŘIŽQVINY.

2 294,080

M3 114,704

VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY
Poznámka k souboru cen:

■ dodánígeomřfže v požadované kvalitě a v množství
včetně přesahů (přesahy započteny vjednotkové ceně) -
očištěnl podkladu -pokládka geomřfže dle předepsaného

technologického předpisu

pevnost min. 100kN, oka min 25x25mm
samoadhezní spodní strana
lokální 20% plochy, 50% okraje šířka 1 5m

,5*2
SKUJUVACI POarRIK Z EMULZE DO----------
nSKfi/M?________
SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2
Poznámka k souboru cen:
• dodání všech předepsaných materiálů propostřiky v

předepsaném množství - provedení dlepředepsaného
technologického předpisu - zřízení vrstvybez rozlišení
šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení,
ukončeni

PS C ČSN 73 61 29
0,5 kg/m2
délka 856m
šířka od 5,7 do 6,1 m, průměrná 5,9rrr

M2

114,704

2 294,080

M2

2 294,080

5 050,400

J574C56
5 050,400

Ar.i ir + 1 fis t i finMM ............ .. M2 5 050,400

TL. 90MM
ACL 16+ 50/70 ČSN 73 61 21
délka 856m v
šířka od 5,7 do 6,1 m, průměrná 5,9m
856*5,9 5 050,400

DO n 5KO/M? M2 5 074,400

Strana 22 z 37



V fVV
0

Í®r
■fr
EW
IKv

18v_

yv
W

lir'■

Kód

•Jm.

li'

Popis MJ Množství J.

Poznámka k souboru can:
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v
předepsaném množství - provedení dle předepsaného
technologického předpisu - zřízení vrstvybez rozlišení
šířky, pokládáni vrstvypo etapách - úpravu napojení,
ukončení
PS CP ČSN 73 61 29

0,5kg/m2
délka 856m
Šířka od 5,7 do 6,1 m, průměrná 5,9m

856*5,9
rozjezdy 12x2m
12*2
Součet

5 050,400

24,000

574B34
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSME-------------
VRSTVY MODIFIK AOO 11 + 11S TI 40MM M2 5 074,400

AC011+, 11STL. 40MM
Poznámka k souboru cen:

- dodání směsí v požadované kvalitě - očištěnípodkladu -
uložení směsi dle předepsaného technologickéhopředpisu,
zhutnění vrstvy v-předepsané tloušťce - zřízení vrstvybez
rozlišení šířky, pokládáni vrstvypo etapách, včetně

pracovních spařa spojů - úpravu napojení, ukončení podél
obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postfíky,
nátěry - nezahrnuje těsněnípoděl obrubníků, dilatačních
zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a ood.
PMB 45/80-65 ČSN 73 61 21

délka 856m

šířka od 5,7 do 6,1 m, průměrná 5,9m

856*5,9 5 050,400
rozjezdy 12x2m
12*2 24,000
Součet 5 074,400

56931
ZPEVNĚNI KRAJNIC ZE SIERKODRTITL. '
DO50MM M2 1 712,000

oboustranně, šířka 0,5m

délka 856m
856*2

B—1 bVULMJLU UCEL SILNÍC JbLÍNÚŠ IK,
K '9113A1 ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A M 104,000I MONTÁŽ

yv
yv

K 915111C

yv
- VV

:Jv

N1. N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ
délka 104m včetně náběhů 2x4m
104
VUUUKUVNb UUPKAVNI ZNAČENI BAKVUU

HLADKÉ - VODÍCÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125
mm s pai rvrmni i 7ĎÍ7FMÍ
Technická specifikace: položka zahrnuje:

' - dodáni a pokládku nátěrového materiálu (měn se pouze
natíraná plocha)

• ofedznačenl a reflexní úpravu

oboustranně

délka 856m
856*2

104,000

1 712,000

1 712,000

' ,'gP

• Pse

YV

&■w
‘■&v

PSC

w

014111 POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-IO (INERTNÍ
nnPAm M3 20,707

Poznámka k souboru cen:

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související
s uložením odpadu na skládce.

ti.3410mm 1% plochy
délka 856m

šířka od 5,7 do 6,1 m, průměrná 5,9m

K 02730
I POMOC PRAČE ZKIZ NbBU ZAJÍST

: OCHRAN! I INŽFNÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000

INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
Poznámka k souboru cen:
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem
požadovanými zařízeními

1 1,000
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Stavba:
Modernizace silnice 11/170 Vacov - Čábuze - Zdíkovec 

Objekt:

SO 105 - Modernizace silnice 11/170 18,548 -18,900 km

KSO:
Místo: Cábuze

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Proiektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Zpracovatel:

Karel Plánek tel. 603 598745 

Poznámka:

k r yc í l ist  so upisu pr a c í

CC-CZ:
Datum: 22.6.2020

IC: 70890650
DIČ: CZ70890650

IC: 60838744
DIČ: CZ60838744

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

IC:

DIČ:

Cena bez DPH
2 378 387,84

dph základní 

snížená

Základ daně

2 378 387,84

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně 

499 461,45 

0,00

Cena s DPH v CZK 2 877 849,29

Projektant
Zpracovatel

Datum a oodDis: Razítko Datum a DodDis:

Uchazeč

Datum a DodDís: Razítko Datum a oodpis:
Razítko
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Modernizace silnice 11/170 Vacov - Čábuze - Zdíkovec

Obiekt:

SO 105 - Modernizace silnice 11/170 18,548 -18,900 km

Místo: Cábuze

Zadavatel: Jihočeský kraj

Uchazeč: STRABAG a.s.

Kód dílu - Popis

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Náklady ze soupisu prací 

HSV - Práce a dodávky HSV

1-Zemní práce

5 - Komunikace pozemní

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

OST - Ostatní

Datum: 22.6.2020

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Zpracovatel: Karel Plánek tel. 603 598745

Cena celkem [CZK]

2 378 387,84

2 364 623,95 

283 239,17 

2 046 454,12 

10 760,80 

24 169,86 

13 763,89



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obiekt:

Místo:

Modernizace silnice 11/170 Vacov - Čábuze - Zdíkovec

SO 105 - Modernizace silnice 11/170 18,548 -18,900 km

Cábuze
Datum: 22.6.2020

Zadavatel:

Uchazeč:

Typ

Jihočeský kraj

STRABAG a.s.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Zpracovatel: Karel Plánek tel. 603 598745

Kód Popis MJ

Náklady soupisu celkem

Množství J.c

HSV Práce a dodávky HSV

it1
K 11372A

FRéZOv an I ZPtVNtNYCH PLOCH —I----------

ASFALTOVÝCH - RF7 nOPRAVV M3 320,000
fc PP f-KbZwVAnl ZKtVNáNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH--------- '
l BEZ DOPRAVY

H K 11372R

i Pse

Poznámka k souboru cen:
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí as

vybouranými hmotami, kromě vodorovně dopravy, vč
uloženi na skládku. Nezahrnujepoplatek za skládku který

se vykazuje v položce 0141- (s výjimkou malého množsty!
bouraného matenálu, kdeje možné poplatek zahrnoutdo
jednotkové cenybouráni- tento faktmusíbýt uveden v
dODlňuilcfm textu k DoložceI

délka 352m
šířka od 6,3 do 10,2 m, průměrná 7,0m

hloubka 120mm
352*7*0,12

BUS

(33*2+27*5)*0,12

rozjezdy hloubka 40mm
(5)*1*0,04

Součet
7UUMJP A UUVUZ. MbhML i UVbHUvuvv j a . nor«Ll UVtrfU ---------------

RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ

HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3-
Ir^CMA 4 ieřrr_____________ - ’
ODKUh- « UDVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU------------
ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED
FRÉZOVÁNÍM 2.4 T/M3; CENA 1,-KČT
Poznámka k souboru cen:
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutía s

vybouranými hmotami vč. uloženina skládku. Nezahrnuje

poplatekza skládku, kterýse vykazuje vpoložce 0141** (s
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kdeje

možné poplatekzahrnout dojednotkové ceny bouráni-
tento fakt musíbvt uveden v doplňujícím textu k položce).

odkup recykiátu zatříděného dle provedeného

vzorkování v souladu s vyhláškou 130/2019 Sb do
skupiny ZAS TI. ZAS T2
délka 352m

šířka od 6,3 do 10,2 m, průměrná 7,0m

hloubka 120mm
352*7*0,12*2,4

BUS

(33*2+27*5)*0,1*2,4

rozjezdy hloubka 40mm
(5)*1*0,04*2,4

Součet

IPŘEDRCENÍ VÝKOPKU TŘ. Ilf

PŘEDRCENÍ VÝKOPKU TŘ. III
Poznámka k souboru cen:

položka nezahrnuje žádnou manipulaci $ výkopkem
(naklódání, doprava)

předrcení materiálu na místě bubnovým drtičem na

frakci 0-32, 5% plochy

délka 352m
šířka od 6,3 do 10,2 m, průměrná 7,0m

hloubka 250mm
352*7*0,25*0,05
BUS

(33*2+27*5)*0,25*0,05

Součet

295,680

24,120

0,200
320,000

758,352

709,632

48,240

0,480

758,352

M3 33,313

30,800

2,513

33,313

Vků 1 KKU OBNOVU A 0Pk RECYK ZA~~— _________
-St udená asf f miii t i iv imiiu M2 2 665,000

EMUL TL DO 250MM•-•v,wu i L. UV ^OUIVIIV)
Poznámka k souboru cen:

- dodánI materiálů předepsaných pro recyklaci za studená -
provedeni recyklace dlepředepsaného technologického
předpisu, zhutněni vrstvy v předepsané tloušťce •zřízení

vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládáni vrstvypo etapách -
iřo/avu napojení ukončeni - nezahrnuje postřiky, nátěry

Rozfrézování stávajících podkladních vrstev -250mm
s reprofilací a homogenizací příčného i podélného
profilu
poté provedení recyklace RS CA dle TP 208 tl
250mm, ČSN EN 13 285 ed.2, TKP kap. 5 vč.

případných ITT/průkazních zkoušek dle TP 208
délka 352m
šířka od 6,3 do 10,2 rh, průměrná 7,0m

hloubka200mm

dávkování 2% zbytkového pojivá ve formě asfaltové
pěny (emulze), 4% hydraulického pojivá - cementu

352*7

BUS

(33*2+27*5)

Součet

2 464,000

201,000

2 665,000
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Typ Kód Popis

574B04
ASFALTOVÝ I

K 574D46

1572214

574B34

ACO 11+, 11S
Poznámka k souboru cen:

• dodání směsi v požadované kvalitě - očištěnípodkladu -
uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu,
zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez

rozlišení šířky, pokládání vrstvypo etapách, včetně

pracovních spař a spojů - úpravu napojení, ukončenípodél
obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacfch proužků,

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky,

nátěry ■ nezahrnuje těsněnípodél obrubníků, dilatačních
zařízení, odvodňovaclch proužků, odvodňovačů, vpustí,

šachet a ood.

ACO 11S 50/70 ČSN 73 61 21
délka 352m
šířka od 6,3 do 10,2 m, průměrná 7,0m
výška průměrně 30mm
352*7*0Í03

BUS

(33*2+27*5)*0,03

MJ Množství

11S
'JE VRSTVY MODIFIK

M3 | 79,950

73,920

6.030

£7 K

PP

57475
RFOMŘÍ20VINV

VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNĚ VRSTVY Z GEOMŘIŽOVINY

M2 1 056,000

Poznámka k souboru cen:
- dodánígeomříže v požadované kvalitě a v množství včetně

přesahů (přesahy započteny vjednotkově ceně) ■ očištění

podkladu -pokládka geomříže dle předepsaného
technologického předpisu

pevnost min. 100kN, oka min 25x25mm

samoadhezni spodní strana
délka 352m

šířka od 6,3 do 10,2 m, průměrná 7,0m

okraje vozovky obousměrně v šířce 1 5 m

352*2*1,5

Součet
1 056,000

L®j
JU

PP

572214 j DOO.SKR/M9 MOUIHK fcMULZE

SPOJOVACÍ PřVSTĎlk1 7 unmciu' cm n -rr-

M2

1 U30,UUU

2 665,000,

Poznámkak souboru cen:
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v

předepsaném množství - provedení dle předepsaného
technologického předpisu - zřízení vrstvybez rozlišení šířky,
pokládání vrstvypo etapách - úpravu napojení, ukončení

PS CP ČSN 73 61 29

0,5 kg/m2

délka 352m

šířka od 6,3 do 10,2 m, průměrná 7,0m
352*7

BUS
(33*2+27*5)

Součet_______

ASFALTUVY BETUN PRO LUZNÍ VRSTVY
MODIFIKACI 1fi+ ifisn fihMy
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL
16+. 16S TL. 50MM
Poznámka k souboru oen:
• dodání směsi v požadované kvalitě - očištěnípodkladu -

uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu,

zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvybez
rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně

pracovních spař a spojů - úpravu napojení, ukončenípodél
obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacfch proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky,

nátěry - nezahrnuje těsněnípodél obnJbnfků, dilatačních
zařízení, odvodňovacfch proužků, odvodňovačů, vpustí,

šachet a ood.
ACL 16S PMB 25/55-60 ČSN 73 61 21

délka 352m

šířka od 6,3 do 10,2 m, průměrná 7 Om
352*7

BUS

(33*2+27*5)

Součet
Shuj uva CI POSTŘIK Z MOUIHK EMULZE

-DOO.SKQ/MP

M2

2 464,000

201,000

2 665,000

2 665,000

M2

2 464,000

201,000

2 665,000

2 665,200

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0.5KG/M2

Poznámka k souboru cen:

■ dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v

předepsaném množství - provedení dle předepsaného

technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky,
pokládání vrstvypo etapách - úpravu napojení, ukončení

PS CP ČSN 73 61 29

0,5 kg/m2
délka 352m

šířka od 6,3 do 10,2 m, průměrná 7,0m

352*7

BUS

(33*2+27*5)

rozjezdy

(5)*1*0,04

Součet ____________
asf a l t o vý BE I ON PRO OBRUSNE

— VRSTVY MODIFIK ACH 1U h q t i 4DMM
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MOOIFIK
ACO 11+, 11STL. 40MM
Poznámka k souboru cen:

• dodání směsi v požadované kvalitě • očištěnípodkladu -
uloženísměsi dle předepsaného technologického předpisu,

zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez
rozlišení šířky, pokládání vrstvypo etapách, včetně
pracovních spařa spojů - úpravu napojení, ukončenípodél
obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacfch proužků,

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky,
nátěry - nezahrnuje těsněnípodél obrubníků, dilatačních
zařízení, odvodňovacfch proužků, odvodňovačů, vpustí,
šacheta ood.
AC 11+ PMB 45/60-65 ČSN 73 61 21

délka 352m
šířka od 6,3 do 10,2 m, príměmá 7 Om

352*7

BUS

(33*2+27*5)

M2

2 464,000

201,000

0,200
2 665,200

2 665,200

2 464,000

201,000
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p T
č Typ Kód Popis

w

D

rozjezdy

(5)*1*0,04
Součet

MJ Množství J.c

8
Í15i K !89922

pp

w

Trubní vedení
VLKOVÁ ÚPRAVÁMŘlžT

VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ

5 ks
5

0,200
2 665,200

5,000

OST

12 K 915111C
VUPOROVrfe DUFRAWNI ZNÁChNI -----------

BARVOU HLADKÉ - VODÍCÍ, STŘEDOVÁ
ICAPA 17A mi g RAI nTIMni I 7ĚJÍ7CMÍ

M 704,000

PP

w

w

vv

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze
natírané plocha)
- ofedznačení a reflexní úoravu
oboustranné

délka 352m
352*2

704.000

13 K 935413 ŽLABOVEK ŠÍŘKY DO 600 MM
PĎPm Á7níMi

M 106,000

““ 6DC)Ur
600 MM - PŘEDLÁŽDÉNÍ
Poznámka k souboru cen:

^Položka obsahuje: - veškeré práce a materiálpotřebný k
ladnému předlážděnížlabu do požadované podoby včetně

úpravy lože a spárováni. 2. Položka neobsahuje:X 3

Způsob měření: Měří se metdélkový

106
106,000

14 K 02730
ŘOMuu HKACb ZŘI/ NEBO ZAJÍST ___ ____

pp
OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
POMOC PRACbZlil/ NEBOZAJlSŤOCHBAkiii-------------

KPL 1,000

INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
Poznámka k souboru cen:
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem

požadovanýmizařízeními
1

1,000
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Stavba:
Modernizace silnice 11/170 Vacov - Čábuze - Zdíkovec 

Obiekt:

k r yc í l ist  so upisu  pr a c í

ŠO 106- Modernizace silnice 11/170 18,900-19 420 19 552 

20.682 km

KSO:
Místo: Cábuze-Zdíkovec

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o. 

Zpracovatel:

Karel Plánek tel. 603 598745 

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

IČ:
DIČ:

22.6.2020

70890650

CZ70890650

60838744

CZ60838744

70971641 

CZ70971641'

Cena bez DPH
8 347 426,32

dph základní 

snížená

Základ daně

8 347 426,32

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

1 752 959,53 

0,00

Cena s DPH
v CZK 10 100 385,85

Projektant
Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis:

Uchazeč

Datum a podpis:
Razítko Datum a podpis:

Razítko
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ek a pit ul a c e  č l enění so upisu pr a c í

vba:
Modernizace silnice 11/170 Vacov - Čábuze - Zdíkovec

SO 106- Modernizace silnice 11/170 18,900-19,420, 

20.682 km
19,552 -

Isto: Cábuze-Zdíkovec
Datum: 22.6.2020

jdavatel: Jihočeský kraj

;
Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

jhazeč: STRABAG a.s.
Zpracovatel: Karel Plánek tel. 603 398745

k J dílu - Popis
Cena celkem [CZK]

áklady ze soupisu prací 8 347 426,32

HSV - Práce a dodávky HSV
8 347 426,32

1 - Zemní práce
1 097 902,38

5 - Komunikace pozemní
7 212 035,94

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
37 488,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:

Modernizace silnice 11/170 Vacov - Čábuze - Zdíkovec

SO 106 -Modernizace silnice 11/170 18,900-19,420 19 552'
20.682 km ’

Cábuze-Zdíkovec
Datum: 22.6.2020

Zadavatel: Jihočeský kraj
Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Uchazeč: STRABAG a.s.
Zpracovatel: Karel Plánek tel. 603 598745

£ Typ Kód
Popis MJ Množství

Náklady soupisu celkem

HSV

1

Práce a dodávky HSV

K 11372A
l-KfcZOVANI 4KtVNfcNVCH PLOCH I
ASFAI TnVÝCH - RF7 DOPRAVY I 1 365,890

BEZ DOPRAVY

W

W

W

W
W

W

W
W

W

W

W

EÍ5 574E46

ps c

w
w

Poznámka k souboru cen;
Položka zahrnuje veškerou manipulacis vybouranou sutía s

vybouranými hmotami, kromě vodorovně dopravy, vč.
uloženina skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku který

se vykazuje vpoložce 0141*• (s výjimkou malěho množství
bouraného materiálu, kdeje možně poplatek zahrnout do

jednotkově ceny bouráni- tento fakt musíbýt uveden v
doplňujícím textu k Doložce)

délka 1650m

Šířka od 5,7 do 8,6 m, průměrná 6,4m

hloubka 110mm

1650*6,4*0,11

zastávka BUS
(30*3,0+38*3)*0,11

rozjezdy hloubka 40mm
(10+6+9)*2*0,Q4

lokální výspravy 20% plochy, 30% okraje hloubka

50mm

1650*6,4*0,05*0,2+1650*2*1,5*0,05*0,3

Součet

K (11372R

T3UMJK H UUVUZ. M&hML I UVbHU-------------------

RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ

HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3-
r~*CMA 4 vfirr '
ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU------------
ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED
FRÉZOVÁNÍM 2.4 T/M3; CENA 1 ,-KČ/T
Poznámka k souboru cen:
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s
vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje

poplatek za skládku, kterýse vykazuje v položce 0141** (s
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kdeje

možné poplatekzahrnout dojednotkové ceny bouráni- -
tento fakt musíbýt uveden v doplňujícím textu k položce)
odkup recykJátu zatříděného dle provedeného

vzorkování v souladu s vyhláškou 130/2019 Sb do
Skupiny ZAS T1, ZAS T2
délka 1650m
šířka od 5,7 do 8,6 m, průměrná 6,4m

hloubka 11 Omm
1650*6,4*0,11*2,4

zastávka BUS
(30*3,0+38*3)*0,11*2,4
rozjezdy hioubka 40mm

(10+6+9)*2*0,04*2,4

lokální výspravy 20% plochy, 30% okraje hloubka
50mm

(1650*6,4*0,05*0,2+1650*2*1,5*0,05*0,3)*2,4
Součet

1 161,600

22,440

2,000

179,850

1 365,890

3 278,136

2 787,840

53,856

4,800

431,640

3 278,136

Komunikace pozemní

o huj uva ui MOSIRIKl EMULZE DO
0.SKQ/M9

~ SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 '

Poznámka k souboru cen:

• dodání všech předepsaných materiálů propostfíky v
předepsaném množství - provedenídle předepsaného

technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky,

pokládání vrstvypo etapách - úpravu napojeni, ukončeni

PS E ČSN 73 61 29

0,5kg/m2

lokální výspravy 20% plochy, 30% okraje

1650*6,4*0,2+1650*2*1,5*0,3

Součet
Asi-a l i uvy tíb I ON PkO PODKLADNÍ----------

VRSTVY ACP 18+ jfis TI 50MM
ASFALTOVÝ BETON PRO POOKLADNÍ VRSTVY ACP------
16+, 16S TL. 50MM
Poznámka k souboru cen:
- dodáni směsi v požadované kvalitě - očištěnipodkladu -
uloženf směsi dle předepsaného technologického předpisu
zhutněni vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvybez ’

rozlišení šířky, pokládáni vrstvypo etapách, včetně

pracovních spařa spojů - úpravu napojen!, ukončenipodél
obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacSch proužků,

odvodňovačů, vpusti, šachet apod. - nezahrnujepostřiky,

nátěry - nezahrnuje těéněnlpodél obrubníků, dilatačních
zařízeni, odvodňovacfch proužků, odvodňovačů, vpustí

šachet a ood.
ACP 16+ 50/70 ČSN 73 61 21

lokální výspravy 20% plochy, 30% okraje hloubka

50mm

1650*6,4*0,2+1650*2*1,5*0.3

Součet
iVACI POSIKIK Z EMULZE DO

0SKQ/M7

M2 3 597,000

M2

3 597,000

3 597,000

3 597,000

3 597,000
3 597,000

M2 | 10 764,000
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Typ Kód Popis

PP SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2

Poznámka k souboru cen:

- dodání všech předepsaných materiálů pro posffiky v
pse předepsaném množství - provedení dlepředepsaného

technologického předpisu - zřízeni vrstvy bez rozlišení Šířky,
pokládání vrstvypo etapách - úpravu napojení, ukončení

vv PS C ČSN 73 61 29

w délka 1650m

vv šířka od 5,7 do 8,6 m, průměrná 6,4m

vv 1650*6,4

w zastávka BUS

vv (30*3,0+38*3)

w Součet

MJ Množství J.

vv
w

w
w

w
w
w
w

w
w
w
w
w
w
w

10 560,000

204,000

j§fg'r—'r~
5774AE

vr st vy pr o Obnovu a o pr avy z asf
I K__ RFTONIM AP.n 11+ 11S i M3 322,920

11+. 11S
Poznámka k souboru cen:

• dodání směsi v požadované kvalitě - očištěnípodkladu -
uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu,

zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvybez
rozlišení šířky, pokládání vrstvypo etapách, včetně

pracovních spař a spojů - úpravu napojeni, ukončenípodél
obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,

odvodňovačů, vpustí, šacheta pod. -nezahrnuje postňky,

nátěry - nezahrnuje těsněnípodél obrubníků, dilatačních
zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,

šacheta pod. * položkaje určena pro obnovu asfaltového
krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na
plochujednotlivě do 10000m2). Neníurčena pro souvislou

obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574"' a
575'—) a pro výspravu výtluků (ta se vykáže položkami

5779**, vztahuje se naplochujednotlivé do 10m2). -
nezahrnuta očištěn! Dodkladu oo veřainám orovozu
ACO 11S 50/70 ČSN 73 61 21

průmémá tloušťka 30mm

délka 1650m

šířka od 5,7 do 8,6 m, průměrná 6,4m

1650*6,4*0,03

zastávka BUS
(30*3,0+38*3)*0,03

Součet

316,800

6,120

7 K

PP

57475
VOZOVKOVE VYZTUZNE VRSTVY Z--------------
GFOMŘÍ70VINY M2 4 950,000

Poznámka k souboru cen:

- dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně
přesahů (přesahyzapočteny vjednotkové ceně) - očištění
podkladu - pokládka geomříže dle předepsaného
technologického předpisu

pevnost min. 100kN, oka min 25x25mm
samoadhezní spodní strana

okraje oboustranně 1,5m

8 K 572214
spo j o va c í Po st ř ik z mo dif ik emul ze

no n sKo/Mp M2 10 764,000

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0.5KG/M2

Poznámka k souboru cen:

* dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v
předepsaném množství - provedení dle předepsaného
technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky,
pokládání vrstvypo etapách - úpravu napqení, ukončení

PS CP ČSN 73 61 29

0,5 kg/m2

délka 1650m

šířka od 5,7 do 8,6 m, průměrná 6,4m

1650*6,4
zastávka BUS

(30*3,0+38*3)

Součet

10 560,000

204,000

9 K 574D46
ASFALTOVÝ Bb I ON PRO LOZNI VRSTVY------TTrT
MODIFIKACI 16+. 16STI fiOMM I M2
ASFALTOVÝ BETON PRO L02NI VRSTVY MODIFIK ACI

10 764,000

16+, 16STL. 50MM
Poznámka k souboru cen:

- dodání směsí v požadované kvalitě • očištěnípodkladu -
uloženi směsi dle předepsaného technologického předpisu,

zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez
rozlišení štiky, pokládání vrstvypo etapách, včetně

pracovních spařa spojů - úpravu napojení, ukončenípodél
obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky,

nátěry - nezahrnuje těsněnípodél obrubníků, dilatačních
zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a ood

ACL 16S PMB 45/80-60 ČSN 73 61 21

délka 1650m

šířka od 5,7 do 8,6 m, průměrná 6,4m

1650*6,4 10 560,000
zastávka BUS
(30*3,0+38*3) 204,000
Součet 10 764,000
SPOJOVACÍ POSTŘIK ZMODIFIK EMULZE
DO 0 5KC/M2 M2 10 814,000

1° K 572214

05
574B34

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0.5KG/M2

Poznámka k souboru cen:

• dodání všech předepsaných materiálů propostřiky v

předepsaném množství - provedenídle předepsaného
technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky,

pokládání vrstvypo etapách - úpravu napojení, ukončení

PS CP ČSN 73 61 29

0,5kg/m2

délka 1650m

šířka od 5,7 do 8^6 m, průměrná 6,4m

1650*6,4

zastávka BUS
(30*3,0+38*3)

rozjezdy

(10+6+9)*2
Součet
ASFALTOVÝ bet o n pr o o sr usne

VRSTVY MODIFIK ACO 11+ 11S TI 40MM

10560,000

204,000

50,000
10 814,000

M2

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK
ACO 11+, 11S TL. 40MM

10 829,000
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Typ Kód Popis

w
w
w
w
w
w
w
w
w

w
w

9

14 K 915111C

w
w

Poznámka k souboru cen: ----------------
- dodání směsi v požadované kvalitě - očištěnipodkladu -
uloženisměsidle předepsaného technologického předpisu

zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez ’

rozlišeníšířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně
pracovních spařa spojů - úpravu napojení, ukončenípodél
obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,

odvodňovačů, vpusti, šachetapod. - nezahrnujepostfíky,

nátěry - nezahrnuje těsněnípodél obrubníků, dilatačních
zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a ood.

ACO 11+ PMB 45/80*65 ČSN 73 61 21
délka 1650m
šířka od 5,7 do 8,6 m, průměrná 6,4m
1650*6,4
zastávka BUS
(30*3,5+38*3)
rozjezdy
(10+6+9)*2

MJ Množství J

10 560.000

219,000

50,000
10 829,000

13 K

pp

56931
DO fiOMM
ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTITL. DO 50MM

M2 1 650,000

oboustranně
1650*0,5*2

Ostatní konstrukce a oráče, bourání
VUUUKUVNh LíuPk AVN] ZNACkNI-----------

BARVOU HLADKÉ - VODÍCÍ, STŘEDOVÁ
JÁ-ÁPA 17S MMSRAI n-TINni I 7ĎÍ7CKIÍ

Techrecká specifikace: potofta zahrnuje:
■ dodání a pokládku nátěrového materiálu (máří se pouze
natíraná plocha)
- ofedznačenf a reflexní úpravu
oboustranně
délka 1650m
1650*2

1 650,000

3 300,000

3300,000

Strana 33 z 37



Stavba:
Modernizace silnice 11/170 Vacov - Čábuze - Zdíkovec 

Objekt:

Doplňující údaje - Doplňující údaje - DIO

k r yc í l ist  so upisu pr a c í

KSO:

Místo: Vacov

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o. 

Zpracovatel:

Karel Plánek tel. 603 598745 

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 22.6.2020

IC: 70890650
DIČ: CZ70890650

IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

IC: 70971641
DIČ: CZ70971p41

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH
--------------------------------------------- ----------------------------------------------------------- . 158 358,51

dph základní 

snížená

Základ daně

158 358,51

0,00

Sazba daně

21,00%
15,00%

Výše daně 

33 255,29 

0,00
jcena s DPH

V CZK
191 613,80

Projektant
Zpracovatel

Datum a podpis:_____________________ Razjtko Datum-nndnl..-

Objednavatel
Uchazeč

Razítko

Datum a podpis:
Razítko Datum a podpis:

Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Modernizace silnice 11/170 Vacov - Čábuze - Zdíkovec

Obiekt:

Doplňující údaje - Doplňující údaje - DIO

Místo: Vacov
Datum: 22.6.2020

Zadavatel: Jihočeský kraj
Projektant: Správa a údržba silníc Jihočeského kraje, p.o.

Uchazeč: STRABAG a.s.
Zpracovatel: Karel Plánek tel. 603 598745

Kód dílu - Popis
Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV
158 358,51

47 300,60
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

47 300,60
OST - Ostatní

111 057,91
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Modernizace silnice 11/170 Vacov - Čábuze - Zdíkovec

Obiekt:

Doplňující údaje - Doplňující údaje - DIO

Místo: Vacov Datum: 22.6.2020

Zadavatel:

Uchazeč:

Jihočeský kraj

STRABAG a.s.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p o.

Zpracovatel: Karel Plánek tel. 603 598745

Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

K 914121

UUPKAVNI ZNAČKY ZÁKLADNÍ VbLIKUS 11

OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A KUS 24,000

PP

PSC

w

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLADNl VELIKOST! OCELOVĚ
FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ
Poznámka k souboru cen:
položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v

požadovaném provedení

24 24,000

2 K 914122

DUPKAVNI Z.NAUKY ZAKLADNI VtUKOSTÍ
OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S
PĎFMÍRTÉWÍM

KUS 24,000

pp

PSC

w

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLADNl VELIKOSTI OCELOVÉ
FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM
Poznámka k souboru cen:
položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné
skládky - osazení a montáž značky na místě určeném

projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje
dodávku značky

24 24,000

3 K 914123
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLADNl VELIKOSTI
OCFI OVF Fňl IF TŘ 1 - DFMONTÁŽ

KUS 24,000

PP

PSC

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ
FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ
Poznámka k souboru cen:
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu
s odvozem na předepsaná místo

4 K 914129
DOPRAV ZNAČKY ZAKLAD VEL OCEL FOLIE
TŘ 1 - NÁ.IFMNF

"K3IT
FN

1 440,000

DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE Tft t -
NÁJEMNÉ
Poznámkak souboru cen:
položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a

zařízení, početjednotekje určenjako součin počtu značek a
počtu dní použití

60 dní

24ks

5 K 914221
DOPRAVNÍ ZNACKrZVE ÍSfcNt VbLÍKUS i 1 "
OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A KUS 7,000
MOMTÁt
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENĚ VELIKOSTI OCELOVÉ
FÓLIE TŘ 1 ■ DODÁVKA A MONTÁŽ
Poznámka k souboru cen:
položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v
požadovaném provedení

7

6 K 914222
UUPKAVNI Z.NAUKY ZVb 1 StNt VbLIKUS 11
OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S KUS 7,000
DĎCMÍQTÉMÍM
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENĚ VELIKOSTI OCELOVÉ

FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM
Poznámka k souboru cen:

položka zahrnuje: - dopravu demontovaná značkyz dočasné
skládky - osazení a montáž značky na místě určeném

projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje
dodávku značky

7 K 914223
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVETSENE VELIKOSTI
OCFI OVŘ Fftl IF TŘ 1 - OFMONTÁŽ________ KUS 7,000

PP

PSC

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ
FÓLIE TŘt- DEMONTÁŽ
Poznámkak souboru cen:
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu

s odvozem na předepsané místo

K 914229
DOPRAV ZNAČKY ZVETS VIL OCEL FOLIE
TŘ 1 - NÁ.IFMNF FN

420,000

E

NÁJEMNÉ
Poznámka k souboru cen:
položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a
zařízení, početjednotekje určenjako součin počtu značek a

počtu dní použití

K 916311
DOPRAVNÍ ZABRANÝ Z2 S FOLII TR 1 - DOD
A MONTÁŽ KUS 2,000

DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 • DOD Á MONTÁŽ

Poznámka k souboru cen:
položka zahrnuje: - dodání zařízení v předepsaném

provedení včetnějejich osazení - údržbu po celou dobu
trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů,

nutnou opravu poškozených částí

916312
DOPRAVNÍ ZABRANÝ Z2 S FOLII TR 1 ----------
MONTÁŽ S PŘFSUNFM KUS 6,000

w
vv

DOPRAVNÍ ZÁBRANY 22 S FOLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S
PŘESUNEM
Poznámka k souboru cen;
položka zahrnuje: - přemístění zařízeníz dočasné skládky a
jeho osazeni a montáž na místě určeném projektem - údržbu

po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo
ztracených kusů. nutnou ooravu poškozených částí

2 kus
3 přesunů
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916313

916319

OST

02710.1

02911

Množství J.

DOPRAVNÍ ZABRANÝ Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ
Poznámka k souboru cen:
Položka zahrnuje odstraněni, demontáž a odklizení zařízení
s odvozem na předepsané místo
2

| DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ

DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ
Poznámka k souboru cen:
položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet

měrnýchjednotek se určíjako součin počtu zařízenía počtu
dnípoužití.

eOdní

2 kus

2*60

2,000
120,0001

120,000

POMOC PRACt ZklZ NbBO ZAJÍST---------------
OR.iížňKY a př íš t í ip (t es t y

POMOC PRAČE ZRIZ NEBO ZAJlét OBJÍŽĎKY A------------
KPL 1,000

Poznámka k souboru cen:

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem

požadovanými zařízeními
OS I AI NI POŽADAVKY - GbOUbriCKE
;7AMřŘFNÍ __________________________
OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ
Poznámka k souboru cen:
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem

požadovanými pracemi

4,364km

4,364
skutečné zaměření stavby

HM 4,364

4,364
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: PTJII/12264

Stavba: Modernizace silnice 111/12264 Nebahovy - Jelemek

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Nebahovy - Jelemek

Uchazeč:
STRABAG a.s.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o. 

Zpracovatel:

Karel Plánek tel. 606 614 121 

Poznámka:
Délka realizace 20 kalendářních dnů.

Cena bez DPH

DPH základní 

snížená

Sazba daně 

21,00% 
15,00%

Základ dané 

4247494,21 

0,00

CC-CZ:
Datum: 19.6.2020

IC:

DIČ:

IC: 60838744
DIČ: CZ60838744

IC: 70971641
DIČ: CZ70971641

IC:

DIČ: *

4247 494,21

Výše daně 

891 973,78 

0,00

5 139 467,99

Projektant ~ ~—~--------------------------------- --------------------------
Zpracovatel

Datum a podpis-
Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel
Uchazeč

Datum a onrinis-
Razítko Datum a podpis: Razítko

Strana 1 z 16



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: PT 111/12264

Stavba: Modernizace silnice 111/12264 Nebahovy - Jelemek

Místo: Nebahovy - Jelemek Datum: 19.6.2020

Zadavatel: Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

Uchazeč: STRABAG as. Zpracovatel: Karel Plánek tel. 606 614 121

Kód Popis Cena ber DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady z rozpočtů 4 247 494,21 5 139 467,99

SO101
Modernizace silnice 111/12264 průtah

Nebahovy 0,000 - 0,055 km
131 326,55 158 905,13 STA

SO 102
Modernizace silnice 111/12264 Nebahovy - 

Jelemek 0,055-1,740 km
3 733 267,73 4 517 253,95 STA

SO 103
Modernizace silnice 111/12264 průtah Jelemek 

1,740 -1,940 km
305 569,62 369 739,24 STA

Doplňující

údaje
Doplňující údaje - DIO 77 330,31 93569,68 VON
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Stavba:
Modernizace silnice 111/12264 Nebahovy - Jelemek 

Obiekt:
SO 101 - Modernizace silnice 111/12264 průtah Nebahovy 0,000 - 

0.055 km

k r yc í l ist  so upisu pr a c í

KSO:
Místo: Nebahovy

CC-CZ:
Datum: 19.6.2020

Zadavatel: IC: 70890650
Jihočeský kraj DIČ: CZ70890650

Uchazeč: IC: 60838744
STRABAG a.s. DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ: 70971641

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o. DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:

Karel Plánek tel. 606 614 121

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 131 326,55

Základ daně Sazba daně Výše daně

dph základni 131 326,55 21,00% 27 578,58
snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 158 905,13

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

: 'Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Stavba:
Modernizace silnice 111/12264 Nebahovy - Jelemek

Obiekt:
SO 101 - Modernizace silnice 111/12264 průtah Nebahovy 0 000 ■ 

0.055 km

r ek a pit ul a c e  č l eněni so upisu  pr a c í

Místo: Nebahovy Datum:
19.6.2020

Zadavatel: Jihočeský kraj Projektant:
Správa a údržba silníc Jihočeského kraje, p. o.

Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel:
Karel Plánek tel. 606 614 121

Kód dílu - Popis
*

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací
131 326,55

HSV - Práce a dodávky HSV
131 326,55

1 - Zemní práce
28 561,20

5 - Komunikace pozemní
101 515,75

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
1 249,60
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Modernizace silnice 111/12264 Nebahovy - Jelemek

Obiekt:

Místo:

Zadavatel:

S0101 - Modernizace silnice ill/12264 průtah Nebahovy 0,000 -

0.055 km

Nebahovy Datum: 19.6.2020

Jihočeský kraj Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel: Karel Plánek tel. 606 614 121

l T”> Kód Popis MJ Množství J.c

Náklady soupisu celkem

O HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemni práce

R * 11372
FRÉZOVANÍ zpevněnýc h pl oc h

AfiFAl TOVÝCH
M3 14,623

w
w
w
w
w
w
w
w

K 572213

w
w
w
w
w
w

f r ézo v án ! zpev něn ý c h pl o c h as f a l t o v ý c h

Poznámka k souboru cen:
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a
s vybouranými hmotami vč. uloženina skládku. Nezahrnuje
poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kdeje
možné poplatek zahrnout dojednotkové ceny bouráni-
tento fald musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

délka 55m
šířka od 4,5 do 6,5 m, poměrná 5,1m

hloubka 45 mm
55*5,1*0,045
vjezdy hloubka 40 mm
2*(9+13+3)*0,04
materiál použit pro doplnění v SO 102 v recyklaci

Součet

12.623

2,000

14.623

Komunikace pozemní
SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO
n.SKfi/M?

M2 280,500

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2

Poznámka k souboru cen:
• dodáni všech předepsaných materiálů pro postřiky v
předepsaném množství - provedenidle předepsaného
technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišeni
šířky, pokládání vrstvypo etapách - úpravu napojení,

ukončení
PS C ČSN 73 61 29

délka 55m
šířka od 4,5 do 6,5 m, průměrná 5,1m

3

w

K 577411
VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF
RFTOIM1I ACO ACI

16,830

VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO.
ACL
Poznámka k souboru cen:
- dodání směsi v požadované kvalitě - očištěnipodkladu -
uloženi směsi dle předepsaného technologického předpisu,

zhutněni vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez
rozlišeni šířky, pokládáni vrstvy po etapách, včetně
pracovních spařa spojů - úpravu napojeni, ukončeni podél
obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovaclch proužků,

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky,
nátěry - nezahrnuje těsněni podél obrubníků, dilatačních
zařízení, odvodňovaclch proužků, odvodňovačů, vpusti.
šachet a pod. - položkaje určena pro obnovu asfaltového
krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na
plochujednotlivě do 10000m2). Neníurčena pro souvislou
obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a
575***) a prdvýspravu výtluků (ta se vykáže položkami
5779**, vztahuje se na plochujednotlivě do 10m2). -
nezahmuie očištění oodkladu do veřeiném orovozu
Poznámka k položce:
1143 = 2,4 T
vstva ACO 11+ 50/70 ČSN 73 61 21 tl. 25 mm ,

přepočet 2,4 t/m3
délka 55m
šířka od 4,5 do 6,5 m, průměrná 5,1m

4

w

K 572213

55*5,1*0,025*2,4
SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO
n 5KO/M2

M2 330,500

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2

Poznámka k souboru cen:
- dodáni všech předepsaných materiálů pro postřiky v
předepsaném množství - provedeni dle předepsaného

technologického předpisu • zřízeni vrstvy bez rozlišeni

šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení,

ukončeni
PS C ČSN 73 61 29

délka 55m
šířka od 4,5 do 6,5 m, průměrná 5,1m

55*5,1

Vjezdy
2*(9+13+3)

280,500

50,000

5

w

K 574A34

Součet
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNE
VRSTVY ACO 11+ 11STI 40MM

M2 330,500

11STL. 40MM
Poznámka k souboru cen:
- dodáni směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu -
uloženi směsi dle předepsaného technologického předpisu,
zhutněni vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez
rozlišeni šířky, pokládáni vrstvy po etapách, včetně
pracovních spařa spojů - úpravu napojení, ukončení podél
obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodňovaclch proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky,
nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních

zařízeni, odvodňovaclch proužků, odvodňovačů, vpustí,

šachet a ood.
ACO 11+ 50/70 ČSN 73 61 21
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Kód Popis MJ Množství vac Typ
délka 55m

šířka od 4,5 do 6,5 m, průměrná 5,1m
55*5,1
vjezdy
2*(9+13+3)

Součet

280.500

50,000

330.500

9____________ Ostatníkonstmkce a práce, bourání

< 915111C
VUUOKUVNt: UUPKAVNI ONAČENI BAKVUU
HLADKÉ - VODÍCÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 M
MM R RAI HTIMm 1 7ĎÍ7CMÍ

110,000

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodáni a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze
natíraná plocha)

- ofedznačenf a reflexní úpravu
délka 55m

oboustranně
55*2 110,000



;ycí l ist  so upisu pr a c í

tiba-
Modernizace silnice 111/12264 Nebahovy - Jelemek

J^SO 102 - Modernizace silnice 111/12264 Nebahovy - Jelemek 

0.055 -1.740 km

0:

to: Nebahovy - Jelemek

Jihočeský kraj 

hazeč:

STRABAG a.s. 

jektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o. 

racovatel:

Karel Plánek tel. 606 614 121 

námka:

a na bez DPH

H základní 

snižená

Základ daně 

3 733 267,73 

0,00

ena s DPH CZK

Projektant Zpracovatel

atum a podpis: Razítko Datum a podpis:

" bjednavate! Uchazeč

CC-CZ:

Datum: 19.6.2020

IC: 70890650

DIČ: CZ70890650

IC: 60838744

DIČ: CZ60838744

IC: 70971641

DIČ: CZ70971641

IČ:

DIČ:

Sazba daně 

21,00% 
15,00%

3 733 267,73

Výše daně 

783 986,22 

0,00

4 517 253,95

Razítko

Datum a podpis: Razítko__________________Datum a podpis: Razítko
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ek a pit ul a c e č l enění so upisu pr a c í

avba:

biekt:

sto:

davatel:

Modernizace silnice 111/12264 Nebahovy - Jelemek

SO 102 - Modernizace silnice 111/12264 Nebahovy - Jelemek 

0.055-1.740 km

Nebahovy - Jelemek 

Jihočeský kraj

Datum: 19.6.2020

hazeč: STRABAG a.s.

i dílu - Popis

Máklady ze soupisu prací

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského krájel p. o.

Zpracovatel: Karel Plánek tel. 606 614 121

Cena celkem [CZK]

3 733 267,73

------- ---------------------------- ------------------------ :_________________ ___ 3 712 612.17
b - Komunikace pozemní

3 674 328,97
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

38 283,20
OST-Ostatní

20 655,56
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obiekt:

Místo:

Modernizace silnice 111/12264 Nebahovy - Jelemek

SO 102 - Modernizace silnice 111/12264 Nebahovy - Jelemek

0.055 -1.740 km

Zadavatel:

Nebahovy - Jelemek

Jihočeský kraj

Datum: 19.6.2020

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

Uchazeč: STRABAG a.s.
Zpracovatel: Karel Plánek tel. 606 614 121

Typ Kód Popis MJ Množství

Náklady soupisu celkem

Práce a dodávky HSV

Komunikace pozemní
VRŠÍ PRO íj Bn u v ij a

HSV

5

1 K 567534

w
w

vv
w
w

572213

w
w
vv
w
w
w
vv

w
w
w
w
vv
w
w

pp

w
w
w
w

56932

- /OPk KECYK ZA
iminCFM A ASF FM TI DOISOMM
VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A

ASF EM TL DO150MM

Rozfrézování stávajících podkladních vrstev -150mm

s reprofilací a homogenizací příčného i podélného
profilu

poté provedení recyklace RS CA dle TP 208 tl.
150mm a ČSN EN 13 285 ed.2, TKP kap. 5 vč.

případných ITT/průkazních zkoušek dle TP 208

dávkování 2% zbytkového pojivá ve formé asfaltové

pěny (emulze), 4% hydraulického pojivá - cementu

délka 1685m
šířka od 4,2 do 4,6 m, průměrná 4,4m

M2 7 414,000

2 K 577411 Vkb l VY HKO OBNOVU A OPRAVY Z A5F------
RFTONI1 ACO Ani T

7 414,000

711,744

ACL
Poznámka k souboru cen:
■ dodání směsi v požadovaná kvalitě - očištěnípodkladu -

uloženísměsi dle předepsaného technologického předpisu

zhutnění vrstvy vpředepsané tloušťce - zřízeni vrstvy bez
rozlišeníŠířky, pokládání vrstvypo etapách, včetně

pracovních spařa spojů - úpravu napojení, ukončenípoděl
obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacfch proužků

odvodňovačů, vpustí, šacheta pod. -nezahrnuje postřiky,
nátěry - nezahrnuje těsněnípodél obrubníků, dilatačních'

zařízení, odvodňovacfch proužků, odvodňovačů, vpustí,

šachet apod. -položkaje určenapro obnovu asfaltového
krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na

plochujednotlivě do 10000m2). Není určena pro souvislou
obnovu asfaltového krytu (ta se vykážepoložkami 574*** a

575***) a pro výspravu výtluků (ta se vykáže položkami
5779**, vztahuje se na plochujednotlivě do 1Qm2). -
nezahrnuto očištěni oodkladu do veřeinám orovozu
Poznámka k položce:

1M3 = 2,4 T

vstva ACO 16+ 50/70 ČSN 73 61 21 tl. 40 mm
přepočet 2,4 t/m3

délka 1685m
šířka od 4,2 do 4,6 m, průměrná 4,4m

1685*4,4*0.04*2.4
bFOJOVACI POSIKIK Z bMULZE DO
OSKCi/M?
SPOJOVACÍ POSTŘIK z EMULZE DO 0.5KG/M2

Poznámka k souboru cen:
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v
předepsaném množství -provedenídle předepsaného
technologického předpisu - zřízení vrstvybez rozlišení šířky,

pokládání vrstvypo etapách - úpravunapojení ukončeni

PS C ČSN 73 61 29

délka 1685m

šířka od 4,2 do 4,6 m, průměrná 4,4m

1685*4,4

vjezdy

2*(11+8+7+6+6)

M2
711,744

7 490,000

7 414,000

76,000

K 574A34 Abl-AL i oVY Bh I ON PRO OBRUSNE-------------- 7 490.000

VRSTVYAC011+ 11STI AnKttji M2 7 490,0001

11STL.40MM 'IIV IL, tUlVUVI
Poznámka k souboru cen:

- dodáni směsi vpožadované kvalitě •očištěnípodkladu -

uloženísměsi dle předepsaného technologického předpisu

zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez ’
rozlišení šířky, pokládání vrstvypo etapách, včetně

pracovních spařa spojů - úpravu napojení, ukončenípodél
obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacfch proužků,
odvodňovačů, vpustí, šacheta pod. - nezahrnujepostřiky,

nátěry - nezahrnuje těsněnípodél obrubníků, dilatačních
zafízení, odvodňovactch proužků, odvodňovačů, vpustí
šacheta Dod.

ACO 11+ 50/70 ČSN 73 61 21

délka 1685m

šířka od 4,2 do 4,6 m, průměrná 4,4m

1685*4,4

vjezdy

2*(11+8+7+6+6) x

Součet
ZktVNfcNI Kk aj n iu Zb SI bkKOUk 11 TL.
no 100MM
zpev n ěn i k r a j n ic ze ŠTěRKODRT) t l . d o io o miT
délka 1685m
šířka 0,5m

oboustranně
1685*0.5*2

7 414,000

76,000

7 490,000

M2 1 685,000
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Typ Kód Popis MJ Množství

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

6 K 915111C BARVOU HLADKÉ - VODÍCÍ, STŘEDOVÁ
196 MM <5 RAI nTIMni 1 7&Í7CMÍ

M 3 370,000

pp

w
w
w

Technická specifikace: položka zahrnuje:
• dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze
natíraná plocha)
• Dfedznačení a reflexní txíravu
oboustranně

délka 1685m
1685*2 3 370.000

D OST Ostatní

7 K 02730
POMOC PKACE zr iz nebo za j íst

OCHRANU IN?FNÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000
PP

w

POMOC PRAČE ZRIZ NEBO ZAJlSt OCHRANU
INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
1 1,000
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k r yc í l ist  so upisu pr a c í

Stavba:
Modernizace silnice 111/12264 Nebahovy - Jelemek 

Objekt:
SO 103 - Modernizace silnice 111/12264 průtah Jelemek 1,740 - 

1.940 km

KSO: CC-CZ:
Místo: Jelemek Datum: 19.6.2020

Zadavatel: IC: 70890650

Jihočeský kraj DIČ: CZ70890650

Uchazeč: IC: 60838744

STRABAG a.s. DIČ: CZ60838744

Projektant: IC: 70971641

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o. DIČ: CZ70971641

Zpracovatel: IČ:

Karel Plánek tel. 606 614 121 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 305 569,62

Základ daně Sazba daně Výše daně

dph základní 305 569,62 21,00% 64 169,62

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 369 739,24

Projektant

Datum a oodDis: Razítko

Zpracovatel

Datum a Dodbis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Stavba:

Modernizace silnice 111/12264 Nebahovy - Jelemek

Objekt:
SO 103 - Modernizace silnice 111/12264 průtah Jelemek 1,740 - 

1.940 km

r ek a pit ul a c e  č l enění so upisu pr a c í

Místo: Jelemek Datum: 19.6.2020

Zadavatel: Jihočeský kraj Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel: Karel Plánek tel. 606 614 121

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

305 569,62

305 569,62

1 - Zemní práce 49 542,10

5 - Komunikace pozemní 251 483,52

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 544,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obiekt:

Místo:

Modernizace silnice 111/12264 Nebahovy - Jeiemek

SO 103 - Modernizace silnice 111/12264 průtah Jeiemek 1,740 -

1.940 km

Jeiemek Datum: 19.6.2020

Zadavatel: Jihočeský kraj Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel: Karel Plánek tel. 606 614121

p
č

Typ Kód Popis MJ Množství

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 11372
FRÉZOVANÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH

ASFAI TOVÝCH
M3 37,920

PP FRÉZOVANÍ zpev n ěn ý c h pl o c h as f a l t o v ý c h

Poznámka k souboru cen: "

Položka zahrnuje veškerou manipulacis vybouranou sutí a

s vybouranýmihmotami vč. uložen/na skládku. Nezahrnuje

PSC poplatek za sklá&u, kterýse vykazuje vpoložce 0141** (s

výjimkou malého množstvíbouraného materiálu, kdeje

možné poplatek zahrnoutdojednotkové ceny bourání-

tento fakt musí být uveden v doolňuiicím textu k položce).
w délka 200m
w šířka od 3,8 do 4,2 m, průměrná 4,0m

w hloubka 45 mm
w 200*4*0,045 36,000
w vjezdy hloubka 40 mm
w 2*(16+8)*0,04 1,920
w matená použit pro doplnění v SO 102 v recyklaci
w Součet 37,920

D 5 Komunikace pozemní

K 572213
SPOJOVACÍ POS1KIK 2 EMULZEDO

M2 800,0002
0 6Kft/M9

w
w
w

p

w

w
w

K 572213

SPOJOVACÍ POSTŘIK z EMULZE DO 0.5KG/M2

Poznámka k souboru cen:

- dodání všech předepsaných materiálů pro.postřiky v

předepsaném množství - provedení díe předepsaného

technologického předpisu - zřízení vrstvybez rozlišeníšířky,

pokládání vrstvypo etapách - úpravu napojení, ukončení

PS C ČSN 73 61 29

délka 200m

šířka od 3,8 do 4,2 m, průměrná 4,0m

3 K 577411
VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF
RFTOIMl I Ar.n AP.I T 48,000

VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO,
ACL
Poznámka k souboru cen:

- dodání směsivpožadované kvalitě - očištěnípodkladu -
uložení směsi <Me předepsaného technologického předpisu,

zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvybez

rozlišení šířky, pokládání vrstvypo etapách, včetně

pracovních spařa spojů - úpravunapojení, ukončenípodél

obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovecíchproužků,

odvodňovačů, vpustí, šacheta pod. - nezahrnuje postřiky,
nátěry - nezahrnuje těsněnípodél obrubníků, dilatačních

zařízení', odvottiiovaclch proužků, odvodňovačů, vpustí,
šacheta pod. -položkaje určena pro obnovu asfaltového

krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na

plochujednotlivě do 10000m2). Neníurčena pro souvislou

obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574***a

575***) a pro výspravu výtluků (ta se vykáže položkami

5779**, vztahuje se na plochujednotlivě do 10m2). -
ohrnuto rwVítón/ rwtirto/iri rvi yařoinAm nmvnrti

Poznámka kpoložce:

1M3=2,4T

vstva ACO 11+ 50/70 ČSN 73 61 21 tl. 25 mm ,

přepočet 2,4 t/m3

délka 200m

Šířka od 3,8 do 4,2 m, pninšmá 4,0m

200*4*0,025*2.4

SPOJOVACÍ POS l RIK Z EMULZE DO
O.SKfi/M?

48,000

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2

Poznámka k souboru cen:

■ dodání všech předepsaných materiálů propostřiky v

předepsaném množství - provedení cĚe předepsaného

technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky,

pokládání vrstvypo etapách - úpravunapojení, ukončení

PS C ČSN 7361 29
délka 200m
šířka od 3,8 do 4,2 m, průměrná4 Om

200*4

vjezdy
2*(16+8)

Součet

M2 848,000

800,000

48,000

TAsPAL IOVY Bfc I ON PRO OBRUSNE-------

—J1STI 4QMM_____ :_____
M2 848,000

11STL. 40MM
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Typ Kód Popis MJ Množství J.ce
Poznámka k souboru cen;

- dodánísměsi vpožadované kvalitě - očištěnípodkladu -
uloženísměsi dle předepsaného technologického předpisu,

zhutněni vrstvy v předepsané tloušťce * zřízení vrstvybez

rozlišení šířky, pokládánívrstvypo etapách, včetně

pracovních spař a spojů - úpravu napojení, ukončenípodél

obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodňovacich proužků,

odvodňovačů, vpustí, šacheta pod. -nezahrnuje postřiky,
nátěry- nezahrnuje těsněnípodél obrubníků, cMatačnlch

zařízení, odvodňovacich proužků, odvodňovačů, vpustí,
šacheta Dod.
ACO 11+ 50/70 ČSN 73 61 21

délka 200m
šířka od 3,8 do 4,2 m, průměrná 4,0m
200*4
vjezdy
2*(16+8)
Součet

800,000

48,000

56931
ZPEVNĚNI KRAJNIC ZE STERKODRTITL.
no SOMM M2 200,000

ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM

délka 200m
šířka 0,5m
oboustranně

200*0,5*2 200,000

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

915111C

VULMJKUVNt UUKKAVNI 2-NAUbNI

BARVOU HLADKÉ - VODÍCÍ, STŘEDOVÁ
fiÁBA 19A MM Q PAI ATIMHI I 7ĎÍ7BKIÍ

M 400,000

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měn se pouze
natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu
délka 200m

oboustranně

200*2
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Modernizace silnice Hl/12264 Nebahovy - Jelemek 

Obiekt:
Doplňující údaje - Doplňující údaje - DIO

KSO:
-Místo: Nebahovy - Jelemek

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p o. 

Zpracovatel:

Karel Plánek tel. 606 614 121 

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 19.6.2020

IC: 70890650

DIČ:

IC: 60838744

DIČ: CZ60838744

IC: 70971641

DIČ: CZ70971641

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

d ph základní 

snížená

:Cena s DPH

77 330,31

Základ daně Sazba daně Výše daně
77 330,31 21,00% 16 239,37

0,00 15,00% 0,00

v CZK 93 569,68

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis:__________________________________________________________Razítko

Uchazeč

Datum a podpis:______________________ Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:______________ Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Modernizace silnice 111/12264 Nebahovy - Jelemek

Obiekt:
Doplňující údaje - Doplňující údaje - DIO

Místo: Nebahovy - Jelemek Datum: 19.6.2020

Zadavatel: Jihočeský kraj Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel: Karel Plánek tel. 606 614 121

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

Cena celkem [CZK]

77 330,31 

25 291,35

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 25 291,35

OST - Ostatní 52 038,96

I

I

I
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Modernizace silnice 111/12264 Nebahovy - Jelemek

Obiekt:

Doplňující údaje - Doplňující údaje - DIO

Místo: Nebahovy - Jelemek Datum: 19.6.2020

Zadavatel: Jihočeský kraj
Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel: Karel Plánek tel. 606 614121

P
č Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] * Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem
77 330,31

D HSV Práce a dodávky HSV 25 291,35

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 K 914121 OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A
MOMTÁ?

KUS 24.00C)

PP

PSC

w

d o pr av n í znač k y zAk l ad n ! v el ik o s t i o c e l o v é

FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ

Poznámka k souboru cen:

položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v

požadovaném provedení

24 24,000

2 K 914122 OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S
PŘFMÍSTĚNÍM

KUS 24,000

pp

PSC

w

DOPRAVNÍ zn ač k y zák l adn í v e l ik o s t i o c e l o v é

FÓLIE TŘ 1 - mo n t áž s př emís t ěn ím

Poznámka k souboru cen;

položka zahrnuje: - dopravu demontovaná značkyz dočasné

skládky - osazení a montáž značkyna místě určeném
projektem - nutnou opravu poškozených částínezahrnuje

dodávku značky
24 24.000

3 K 914123
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLAUNI VfcLIKUS 11
OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DFMONTÁ? KUS 24,000

PP

PSC

w

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ
FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ

Poznámka k souboru cen:

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizenímateriálu

s odvozem na předepsané místo

24 24,000
4 K 914129

DOPRAV ZNACKYZAKLAD VfcL OCEL
FÓLIE TŘ 1 - NÁ.IFMNÉ

KSET
FN

480,000

pp

PSC

w
w
w

d o pr av zn ač k y zak l ad v el o c el FÓLIE TŘ 1 -
NÁJEMNÉ

Poznámka k souboru cen:
položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a

zařízení, početjednotekje určenjako součin počtu značek a

počtu dní použití

20 dní
24ks
24*20 480,000

5 K 914221 OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A
MANJTÁt

KUS 7,000

PP

PSC

w

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENĚ VELIKOSTI OCELOVÉ
FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ

Poznámka k souboru cen;

položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v
požadovaném provedení

7 7,000

6 K 914222

UUPKAVNI ZNALf Pv Y ZVt 1 £>tNfc Vfct_ll\05> 11

OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S
PŘPMÍQTŘMÍM

KUS 7,000

pp

PSC

l/V

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ
FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

Poznámka k souboru cen:
položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné

skládky - osazení a montáž značky na místě určeném

projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje

dodávku značky

7 7,000

7 K 914223 UUPKAVNI ZNAČKY ZVt 1 StNfc VELIKOSTI
o c el o v é f ó l ie t ř 1 - d emo n t áž

KUS 7,000

3P

3SC

/v

d o pr av n í zn ač k y zv ět š eně v el ik o s t i o c e l o v é

FÓLIE TŘ1- DEMONTÁŽ

Poznámka k souboru cen:
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu

s odvozem na předepsané místo
7 7,000

8 K 914229 UUPKAV ZNAČKY ZVb IS VEL OCEL FOLIE
TŘ 1 - NÁ.IFMNF

KSET
FN

140,000

pp

PSC

w

2
/

50PRAV ZNAČKY ZVÉTŠ VEL OCEL FOUE TŘ 1 -
NÁJEMNÉ

°oznámka k souboru cen:

>oložka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a

ařfzení, početjednotekje určenjako součin počtu značek a

to&u dní použití

r*20 140,000
9 K 316311 JOPKAVNI ZABKANY IU. S l-ULII IR 1 - DOD

\ MONTÁŽ KUS 2,000

pp

PSC

w

£

/
P
V
r
c

JOPRAVNÍ ZABRANÝ Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DOD A MONTÁŽ

*oznámka k souboru cen:

oložka zahrnuje: - dodánízařízení v předepsaném provedení

četnějejich osazení - údržbu po celou dobu trvánffunkce,
áhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu

uškozených částí

2,000
101 K 116312

---------------------- u

)u pr av n i Zabr an ý Z2 S l-OLII TR1 - ~
/IONTÁŽ 55 PŘFfil JNFM KUS 6,000

PP DOPRAVNÍ ZABRANÝ Z2 S FOUI TŘ 1 - MONTÁŽ S
PŘESUNEM
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Typ Kód

vv
w

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [C2K] Cenová soustava
Poznámka k souboru cen:

položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a
jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu
po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo
ztracených kusů. nutnou opravu poškozených částí

2 kus
3 přesunů

i”
DOPRAVNÍ ZABRANÝ 72 S FOLII TR 1 --------

K 916313 nFMDNTÁ? KUS 2,000

PP

PSC

w

Poznámka k souboru cen:

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízenís

odvozem na předepsané místo

2
Pl2l K 1916319 | DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ
------ _ ‘ ' ~ vXptrwilW tA kli

i rvou 1
1-CM 1

2,000

40,0001
PP DOPRAVNÍ ZÁBRANY 22 - NÁJEMNÉ

Poznámka k souboru cen:

PSC
položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Početměrných

jednotek se určíjako součin počtu zařízeníapočtu dní

použití.

w 20dní

w 2 kus

w 2*20

d OST Ostatní

40,000

K 02710.1
POMOC PRAČE ZRIZ NEBO ZAJÍST
OR.IÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY KPL 1,000

PP
POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠt OBJÍŽĎKY A
PŘÍSTUP CESTY

PSC
Poznámka k souboru cen:

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem

požadovanými zařízeními

K 02911
OSTATNÍ POZADAVKY^GEODETICKE
ZAMĚŘENI___________________________

HM 1,940

pp OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENI
Poznámka k souboru ceri:

PSC

w

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem

požadovanými pracemi

1,940km
w 1,940 1,940
w skutečné zaměření stavby

13
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