
tabulka č.1

Specifikace mj Kč bez DPH Množství Celkem Kč bez DPH

frézování vozovky do tl. 10 cm včetně odvozu materiálu do 10 km, uložení na skládku vč. poplatku m2 50 3073 153650

dobourání po fréze, vč.naložení a dopravy materiálu do 10 km, uložení na skládku vč.poplatku m2 60 150 9000

doplnění kameniva na vyspravení nerovností ACP 16+   (0,1t/m2) t 1520 137 208240

očištění komunikace m2 16 3073 49168

postřik spojovací emulzí 0,5 kg/m2 m2 15 3073 46095

pokládka ACO 11+50/70, tl.50mm m2 196 3073 602308

celkem 1068461

tabulka č.2

Specifikace mj Kč bez DPH Množství Celkem Kč bez DPH

vytrhání betonových obrubníků , odvoz vybouraných hmot do 10 km, uložení  na skládku vč. 

poplatku, vyrovnání podkladu štěrkodrtí, dodání nového silničního obrubníku 1000/250/150 mm  

vč. osazení do betonu s opěrou bm 450 292 131400

vytrhání betonových krajníků, odvoz vybouraných hmot do 10 km, uložení  na skládku vč. 

poplatku, vyrovnání podkladu štěrkodrtí, dodání nového krajníku  500/250/80 mm  vč. osazení 

do betonu s opěrou bm 412 0 0

vybourání přídlažby z žulových kostek (dvojřádku), očištění kostky, odvoz vybouraných hmot 

do 10 km, uložení  na skládku vč. poplatku, vyrovnání podkladu štěrkodrtí, doplnění žulových 

kostek do 10% celk.množství., osazení do betonu s opěrou bm 385 8 3080

vodorovné dopravní značení, čára tl. 12,5 cm, nástřik syntetickou barvou bílou reflexní bm 20 0 0

vodorovné dopravní značení, plocha, nástřik syntetickou barvou bílou reflexní m2 150 193 28950

 výšková úprava vč. demontáže kanalizačního poklopu kpl 1820 15 27300

 výšková úprava vč. demontáže rámu uliční vpusti kpl 1500 25 37500

výšková úprava vč.demontáže hydrantu a šoupat kpl 1200 17 20400

přeložení chodníkové dlažby v nezbytném rozsahu m2 320 0 0

celkem 248630

Celková  cena v Kč bez DPH 1 317 091,00 Kč        

Celková  cena v Kč včetně DPH 21% 1 593 680,11 Kč        

Soupis jednotkových cen stavebních prací, ul. Demlova
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