
AKCE

PD D2 Oprava AB vozovky v km 53,3 - 59,8 vpravo a MÚK 48 Břeclav
žlutě - vyplní uchazeč 

Tabulka č. 1

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů v Kč bez 
DPH

Procentní poměr ze 
stavebních nákladů 

nabídnutý uchazečem v 
Rámcové smlouvě - část 

VD-ZDS*)

Technická pomoc 
objednateli - autorský 

dozor (v Kč bez 
DPH/hod)**)

Cena celkem v Kč bez 
DPH***)

242 000 000 1,028% 750

Předpokládaný celkový počet hod technické pomoci X 900

Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné zakázky

Nabídka uchazeč v Kč bez DPH

% změna ceny Nabídka/Předpoklad 88,66% 93,75% 89,70%

*) Uchazeč použije při ocenění % poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové smlouvě. Tento % poměr může být buďshodný nebo nižší než je % poměr uvedený v 
Rámcové smlouvě. Podrobnější popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě
**) Uchazeč použije při ocenění hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než, je příslušná hodinová sazba bez DPH uvedené v přišlušném rozmezí 
předpokládaných stavebních nákladů uvedených v Soupisu prací v tabulce "IV.C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli" přišlušného typového příkladu, který 
je součástí Rámcové smlouvy. Bližší popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě. Hodinovou sazbu doplní do příslušné tabulky technické pomoci 
***) Celková cena bez DPH uvedená v Tabulce soupisu prací musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v Nabídkové tabulce uchazeče.

Kontrola rovnosti dílčích cen v tabulce č. 1 a 
rozepsaných cen v tabulce č. 2 - 4

Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2. část DSP Rozdíl:

Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 3. část IČ k SP Rozdíl:

Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 4. část VD-ZDS Rozdíl:



Tabulka č. 4 OCENENY ROZPIS SLUŽEB

VD-ZDS

PD D2 Oprava AB vozovky v km 53,3 - 59,8 vpravo a MÚK 48 Břeclav
Žlutě- uchazeč ocení hodinovou sazbu

Popis prací
Zadavatelem 

předpokládaný počet 
hod

Kč/hod Cena v Kč

Pozn: Nerealizované položky nebudou oceňovány (označeny "Neobsazeno")

A. Souhrnné řešení stavby

0. Průvodní zpráva 50

1. Přehledná situace 75

2. K o o rd in a čn í s itua ce 110

3. Geodetické podklady (geodet.koord.výkres) 95

4. Bilance zemních prací n eo b sa ze n o

5. Zásady organizace výstavby 100

6. Celkové vodohospodářské řešení 100

Označení
stavebního objektu

Předp. výše 
SN bez DPH*

B. Stavební část

SO řady Oxx 2 900 Příprava staveniště 240

SO řady 1xx 27 900 Pozemní komunikace 1400

SO řady 2xx 9 300 Mostní objekty, zdi 100

SO řady 3xx 3 800 Vodohospodářské objekty neobsazeno

SO řady 4xx 2 000 Elektro a sdělovací objekty neobsazeno

SO řady 5xx 1 800 Objekty trubních vedení neobsazeno

SO řady 6xx 3 800 Pozemní objekty (vč. PHS) neobsazeno

SO řady 7xx 1 800 Objekty úpravy území neobsazeno

SO řady 8xx 2 300 Objekty zařízení staveniště 130

D. Doklady 150

E. Soupis prací (včetně Výkazu výměr) 220

F. Kontrolní rozpočet 200

G. Souvisící dokumentace 200

H. ZTKP 150

Rešerše geotechnického průzkumu neobsazeno

Reprografie v počtu dle VOP X

Celkem VD-ZDS bez DPH 2 488 750
* Předběžné ocenění dle cenových normativů MDČR pro rok 2015

V Ostravě dne
předseda představenstva



Tabulka č. 5 O C E N ĚN Ý R O ZP IS  SLU Ž E B

Počet hod. Kč/hod *) Cena celkem |

|cena TP + ad celkem bez DPH 900 750
*) Sazba zarhnuje veškeré související náklady s AD, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

Dílčí činnosti při výkonu AD
činnost hodin

Dílčí činnosti při výkonu AD

Posuzování postupu výstavby z technického hlediska, sledování a kontrola technických a 
kvalitativních parametrů stavby.

15

Vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací, popř. změn v průběhu výstavby 
oproti projektové dokumentaci, změn vycházejících z podmínek smlouvy se zhotovitelem 
stavby, posuzování jejich oprávněnosti, řešení množství a kvality, změny plnění z pohledu 
dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a prodloužení lhůt 
výstavby.

20

Provedení doplňkové diagnostiky vozovky, včetně návrhu opravy a zjištění množství PAU v 
úseku km 53,3, - 55,4 vpravo.

200

Účast na jakémkoliv jednání, které svolává objednatel a vyzývá AD k účasti. 30
Vyjadřování se zástupci objednatele k plnění díla z hlediska pochybností k provedenému 
množství. Vyjadřovat se zástupci objednatele k požadavkům zhotovitele stavby a případně i 
budoucího provozovatele na změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, 
množství, přiměřenosti ceny a na prodloužení lhůt výstavby, případně dalších údajů a 
ukazatelů stanovených zadávací dokumentací

20

Zpracování geodetického zaměření v rozsahu opravy v souladu s platnými právními předpisy. 450

Zpracování záměru projektu, včetně vyplnění potřebných formulářů 65
Pouze na výzvu zadavatele dle aktuální potřeby se bude podílet na:
• účasti kontrolních dnech stavby
• účasti přejímacích řízeních dílčích částí stavby a celé stavby
• účasti při zásadních zkouškách a měřeních včetně vydání případných stanovisek k jejich 
výsledkům
• odsouhlasování geodetické měření pohybů nosné konstrukce v určených bodech
• spolupráci se zástupcem objednatele při výběru a schvalování vzorků materiálů, zařízení a 
vybavení předkládaných zhotovitelem stavby, zejména z hlediska jejich jakosti, druhu 
provedení a vhodnosti použití a to z pohledu souladu s dokumentací ověřenou stavebním 
úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby • Technická pomoc v 
rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby

100

celkem hodin
Kč/hod
Celkem Kč bez DPH
*) Pozn.: Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši
Poznámky:

1. Základním účelem výkonu AD je sledování, zda postup stavebních prací odpovídá schválené zadávací dokumentaci stavby a spolupráce při řešení 
nepředvídaných problémů. Zástupce zhotovitele zadávací dokumentace stavby se bude zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě a dalších jednání 
svolaných investorem stavby na základě jeho výzev. V případě pochybnosti zhotovitele dokumentace o kvalitě prováděných prací na stavbě může 
zástupce zhotovitele dokumentace provést kontrolu stavby dle vlastního uvážení s tím, že předem na tuto skutečnost upozorní investora stavby.

2. Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy objednatele. Výzva musí být zhotoviteli oznámena 
nejpozději dva pracovní dny před datem výkonu autorského dozoru. Za AD však nejsou považovány nesrovnalosti v původním projektu a jejich následné 
vysvětlování.

3. Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti na stavbě, o zjištěných skutečnostech při kontrole a 
ověřování a jejich vyhodnocení, o návrzích na opatření a o svých doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků provádění stavby zapisuje do 
stavebního deníku nejpozději do tří (3) pracovních dnů od doručení výzvy zástupce objednatele.

4. Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby.

V Ostravě dne
předseda představenstva


