
Firma: Firma

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: Most evid. č. 137-014 Švehlův v Táboře - změna dodavatele DIO 268 460,00

Rozpočet: Dopravně inženýrská opatření

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 10 000,00

1 02950 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KČ 1,000 10 000,00 10 000,00

passportizace objízdné trasy - kontinuální záznam celé objízdné trasy před stavbou, 1x 

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

1 Zemní práce 20 295,00

2 113722 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 2KM M3 45,000 451,00 20 295,00

frézování vozovky v tl 50 mm, 5% plochy objízdné trasy, včetně odvozu na místo 

Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

5 Komunikace 209 165,00

3 567303 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 10,000 572,00 5 720,00

oprava povrchu stezky pro pěší - odhad 200m2 tl. cca 50 mm, včetně materiálu 

- dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě  

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy  

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného 

technologického předpisu  

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

a spojů  

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, 

odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 
4 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 900,000 8,25 7 425,00

spojovoací postřík z asfaltové emulze 0,5 kg/m2 (čerpáno pouze se souhlasem 

- dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě  

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy  

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného 

technologického předpisu  

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

a spojů  

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, 

odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 
5 574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM M2 900,000 217,80 196 020,00

nová obrusná vrstva v tl. 50 mm, 5% plochy objízdné trasy (čerpáno pouze se 

MJ Množství
Cena
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DIO
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- dodání směsi v požadované kvalitě 

- očištění podkladu 

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce 

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

a spojů 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 
9 Ostatní konstrukce a práce 29 000,00

6 911CA3 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 0,8M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 1,000 1 500,00 1 500,00

svodidlo CITY BLOC během zazimování mostu, odvoz na místo dle pokynů investrora

položka zahrnuje:  

- demontáž a odstranění zařízení  

- jeho odvoz na předepsané místo

7 911EA3 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 1,1M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 26,000 600,00 15 600,00

svodidla příčně před mostem a v křižovatce za mostem během zazimování mostu, 

před mostem: 14=14,0000 [A] 

za mostem: 12=12,0000 [B] 

Celkem: A+B=26,0000 [C]

položka zahrnuje:  

- demontáž a odstranění zařízení  

- jeho odvoz na předepsané místo

8 914163 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 56,000 150,00 8 400,00

stávající dopravní značení na objízdné trase, odvoz na místo dle pokynů investrora
B1: 3=3,0000 [A] 

B29: 2=2,0000 [B] 

B20a: 2=2,0000 [C] 

B24a: 2=2,0000 [D] 

B24b: 1=1,0000 [E] 

C2b: 2=2,0000 [F] 

E2b: 2=2,0000 [G] 

E13: 6=6,0000 [H] 

IP22: 4=4,0000 [I] 

IS11a: 5=5,0000 [J] 

IS11b: 6=6,0000 [K] 

IS11c: 19=19,0000 [L] 

P2: 1=1,0000 [M] 

P6: 1=1,0000 [N] 

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N=56,0000 [O]
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na 

9 916123 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ KUS 3,000 500,00 1 500,00

stávající dopravní značení na objízdné trase, odvoz na místo dle pokynů investrora

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané 

10 916313 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 4,000 500,00 2 000,00

stávající dopravní značení na objízdné trase, odvoz na místo dle pokynů investrora



Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané 


