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MESTOi HODONÍN
Masarykovo nám. I, 695 35 Hodonín

VYŘIZUJE :

TEL:

FAX.:

E-MAIL.:

SWIETELSKY stavební s.r.o.,

odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

Jahodová 60,

620 00 Brno

IČ:480 35 599

odonin.cz

J
Č.OBJEDNÁVKY: OD/2020/083 0/1 50

DATUM: 10.9.2020

OBJEDNÁVKA

PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY:

Provedení opravy kanalizačního radu na ulici Očovská v prostoru před bytovým domem č.5

Podrobný popis předmětu viz. Příloha č. 1

Cena celkem bez DPH: 99.763,- bez DPH, 120.714,- Kč vč. DPH

Termín zahájení: 9/2020

Termín dokončení: 30.9.2020

Záruční doba díla: 48 měsíců

Doba spi, daň, dokl : 30 dní

Poprzená objednávka a předávací protokol musí být dolože k faktuře, jinak ude proplacena, faktury předejte na odbor

laí) , Národní třída 25, 69535 Hodonín, poštou, příp. osobně

„Tímto čestně prohlašujeme, že objednané stavební a montážní práce vymezené v CZ CPA 41 až 43 budou použity výlučně

pro činnosti, při jejichž uskutečnění se považujeme za osobu povinnou k dani podle §5 odst. 3 ZDPH a bude na ně uplatněn
režim přenesení datlové povinnosti. Daň přizná a odvede z přijatého plněni příjemce Město Hodonín."

Objednávka bude zveřejněna v Registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra.

Vyřizuje: Za

referent odboru Ial !

lng. Milan lludec

vedoucí odboru laÚ ředit

echnický ředitel

nfi základě plné IT10CÍ

KB Hodonín £ ú 424671,0100 iC 00284891 DIČ C-Z699001303 Tel spojovatelka 518 316 1 1 1 www hodonín cu
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MĚSTO
HODONÍN

Čisto objednávky: 00/2020/0830/150

v r

PŘÍLOHA č. 1

K OBJEDNÁVCE PRACÍ č. OD/2020/0830/150

na akci

„Ulice Očovská, oprava havárie na kanalizačním řadu, Hodonín**

Provedení opravy havárie na kanalizačním řadu na ulici Očovská před bytovým domem č. 3782/5,

(prolomeno kanalizační potrubí, prasklá část skruže revizní šachty)

Celková cena za výše uvedené práce je včetně 21 % DPH 120.714,- Kč

Cena prací byla stanovena cenovou nabídkou zhotovitele

ZPRACOVAL:

referent odboru laÚ
Město Hodonín

Odbor Investic

Národní třída 25, 695 35 Hodonín

web: www.hodonin.eu
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Soupis prací a výkaz výmér

Ulice Očovská, Hodonín1005/2018S

Oprava kanalizaceO SO.101

Oprava kanalizaceR 1e

cena / MJ CelkemP.č. Číslo položky MJ množstvíNázev položky

Odstraněni podkladu pl 50 m2,kam.drcené tl.20 cm

Frézživič.krytu pl.do 500 m2,pmh do 75 cm.tí 7cm

m2113107520R001

m22 113151116R00

m2Odstraněni podkladu pl.50 m2,kam.zpev.cem.tl.153 113111115R00

cm

m3Ódkopávky nezapažené v hor 3 do 100 m34 122201 101 R00

Příplatek za lepivost odkopávky v hor. 3 m35 122201 109ROO

m2Paženi a rozepřeni stěn rýh přiložné hl.do 4 m6 151101102RD0

m2Odstraněni paženi stěn rýh přiložné hl. do 4 m7 1511 01 1 12R00

m3Vodorovné přemístěni výkopku z hor. 1-4 do 500 m

mezideponie bez poplatku

8 162301101 R00

m3Vodorovné přemístěni výkopku z hor.1-4 do 10000 m162701 1O5R009

m3Nakládáni výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3167101101 R0011

m3Poplatek za skládku horniny 1- 4

Obsyp potrubí bez prohozeni sypaníny vč Materiálu

199000002ROQ12

m3175101101RT213

m3Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním174101101R0O14

Štěrkodrtě frakce 0-32 A T58344169R15

m2Podklad ze štěrkodrti po zhutnénl tloušťky 25 cm,

ětěrkodrf frakce 0-32 mm

564871111RT416

m2Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.155671 221 14ROO17

cm

Vyrovnáni povrchu krytu asfaltovým betonem ACL11

v tl.3 až 5 cm (ČSN EN 13108-1) , s rozprostřením

hmot a zhutněním dosavadních krytů nebo podkladů

t5727531 11R0O18

m2Postřik živičný infiRračni z asf. emulze Pl-E - 0,6

kg/m2 (ČSN 736129)

Postřik živičný spojovací z asf.emulze PS-E 0,3

kg/m2 (ČSN 736129)

Beton asfaltový ACO 1 1 , nad 3 m, ti. 5 cm (ČSN EN

13108-1) s rozprostřením a zhutněním

Oprava trhliny v kanalizaci, přeplátovánl

obetonováni

Skruž šachetni TBS-Q. 1 100/50/9 PS

573111111ROO19

m2573231 110R0020

m25771 421 12ROO21

kpl22 S1

ks23 59224334.AR

ksOsazeni betonových skružl rovných

Poklop na vstupní šachtu 600 D 400 vz. DIN prov. A

24 894401 11 1R00

ks25 55243442R

ksOsazeni poklopů litinových s rámem do 150 kg26 89931 1113R00

Zarovnáni styčné plochy z betonu tl. do 15 25 cm27 919731 114R00 m

Zarovnáni styčné plochy živičné tl do 20 cm28 919731 123ROO m

Přesun hmot, pozemní komunikace t29 9982251 11R0O
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