
Dodatek č. 1
ke SMLOUVĚ 0 DÍLO

ze dne: 12. 4. 2017
Číslo zhotovitele:  1705013

„111/44319 POSLUCHOV"

uzavřená  podle  ustanovení §  2586 -§ 2635 zákona  č. 89/2012 Sb., Občanský zákoni'k (dále j.en

občanský zákoník")  mezi  následujíci'mi  smluvními stranami:

0 b j e d n a t e 1:

Sl'dlo:

Zápis:

Zastoupena:

Správa silnic Olomouckého kraje, při'spěvková organizace

Lipenská  120, 772110Iomouc

v oR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 100

lng. Drahomi'rem BABN[ČEM, ředitelem

Osoby oprávněné jednat:
-  ve věcech technických

lc:

DIČ:

Bankovníspojení:

Číslo  účtu:

Tel:

Z h o t o v i t e 1:

Sídlo:

Zápis:

Zastoupena:

lč:

DIČ:

Tel.:

e-mail:

Bankovni'spojeni':

Čís'o  účtu:

70960399

CZ70960399

COMMODUM spol. s r.o.

Valašská  Bystřice čp.  225,  756 27

v OR u  Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka  3318

Miroslavem Zezulkou, jednatelem  a  Milanem Zezulkou, jednatelem

46577238

CZ46577238

ve věcech smluvních oprávněn  k jednání:

Milan Zezulka, jednatel,  lng.  Petr Štencl,  manažer zakázek

ve věcech technických oprávněn k jednání:
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1.    Předmět Dodatku č.1

i.          Předmětem tohoto dodatkuč.1je rozšířenípředmětudíla oodsouhlasené prácev rámcistavby:

„111/44319  POSLUCHOV"

Oceněné výkazy výměr víceprací jsou  nedi'lnou součástí tohoto dodatku č.1 jako  příloha

2.          Vsouvislosti  s  rozšířenípředmětudi'lase  měni'

2.1 ujednání článku  3. Cena díla tak, že tento nově zní:

3. Cena díla

objednatel  se zavazuje  zaplatit za  řádné  provedení díla  cenu dohodnutou v této  smlouvě  (dále

jen „celková  cena  di'la").

Celková  cena  díla,  vyplývaji'cí  ze  stanovených  jednotkových  cen  uvedených  v  příloze  -cenové

nabídce   k   této   smlouvě,   je   cenou   pevnou,   smluvní,   s   pevnými   jednotkovými   cenami,
stanovenými    v    závislosti    na    technické    specifíkaci    a    výměrách    uvedených    vprojektové
dokumentaci,  platná  po celou dobu  provádění díla,  a čini':

Celkem cena dodatku č.1 vč. DPH
Celková  cena  díla  podle  původní SOD  bez  DPH

Celková  cena  díla včetně dodatku č.1  bez DPH

Celková cena díla včetně dodatku č.1 vč. DPH

2.2 ujednání článku 4. Termín  plnění tak, že tento nově zni:

2. Termín dokončení díla:                                        8.9.2017

- 1215,20 Kč

10 481480,66 Kč
10 480 476,36 Kč
12 681 376,40 l(č

2. Závěrečná ujednání

i.          Ostatní  ujednání  smlouvy  o  dílo  ze  dne  l2.4.2017,  ti'mto  dodatkem  č.1  nedotčená,  zůstávají

v platnosti  beze změny.

2.          Tento  dodatek  č.1je  vyhotoven  ve  4  stejnopisech,  znichž  každý  ze  smluvních  stran  obdrží  2

vyhotovení

3.         Tento dodatekč.1 nabývá  platnosti a  účinnosti dnem  podpisu oběma smluvními stranami.

4.         Tento  dodatek  č.1  je  výrazem  svobodné  a  vážné  vůle,   na  důkaz  čehož  oprávněni'  zástupci

smluvních stran  připojují své níže  uvedené  podpisy.

5.          Nedílnou  součástítohoto dodatku č.1je oceněnývýkazvýměrvícepraci'a  méněprací.

voiomoucidne:        23   -08-Z017

Za objednatele:

Ve Valašské  Bystřici dne:  17.  8.  2017

Za  zhotovitele:
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:                                002

Stavba:           lll/44319 Mariánské údoli -Posluchov,  méně práce, vícepráce

KSO:

Místo: Mariánské  Údoli`  -  Posluchov

Zadavatel:

Správa si`nic Olomouckého kraje,  Lípenská  753/1Z0

Uchazeč:
COMMODUM,  spol.  s  r.o„  756  27  Valašská  bystřice  225

Projektant:

Cekr CZ  s.r.o.,  Mazalova  57/2,Šumperk

Poznámka:

Cena bez  DPH

iazba  daně

DPH    základni'                         2i,00%

sni'žená                          15 , 00%

Cena s  DPH vCZK

Základ  daně
-1004,30

0,00

31.07.2017

70960399

CZ70960399

46577238

CZ46577238

27821251

CZ27821251

-1004,30

Výše  daně
-210,90

0,00

-1215,20

REKAPITULACE OBJEKTŮ  STAVBY A SOUPISŮ  PRAcl'

Kód:                                              002

Stavba:                    lll/44319 Mariánské údolí -Posluchov,  méně práce, vícepráce

Mi`sto:                                       Mariánské  údoli' -Pos[uchov                                                             Datum:

Zadavatel:                             Správa silnic olomouckého kraje,  Lipenská 753/ 120             Projektant:

Uchazeč:                                  COMMODUM,  spol.  s  r.o.,  756  27 Valašská  bystřice  225

Kód Objekt,  Soupis praci'

Náklady stavby celkem

100                 Komunikace

S0101               Silnice   lll/44319

S0102         Propustky

S0102-1         Propustek č.1

S0102-2        Propustekč.2

S0102-3        Propustekč.3

SO  102  -

4
S0102 -
5

SO  102  -
6

Propustek č. 4

Propustek č.  5

Propustek č.  6

31.07.2017

Cekr CZ  s.r.o„  Mazalova

Cena  bez  DPH  [CZK]

-1004,30

140 433,40

140 433,40

-141437,70

-128  425,38

-204 282,60

-192164,44

175  404,02

195  443,15

12  587,55

Cena  s  DPH  [CZK]                    Typ

-1215,20

169  924,41           STA

169  924,41          Soupis

•171139,62           STA

•155394,71           Soupis

-247181,95          Soupis

-232518,97         Soiipis

212238,86         Soupis

236 486,21          Soupis

15230,94         Soupis





KRYCI  LIST  SOUPISU

Stavba:

111/44319  Mariánské  ÚdoLi'  -Pos`uchov,  méně  práce,  vi'cepráce

Objekt:

100  -Komunikace

Soupis,

SO  101   -Silnice   111/44319

KSO:

Mi'sto:                               Mariánské  údoli'  -Posluchov

Zadavatel:

Správa silnic olomouckélio kraje,  Lipenská 753/120

Uchazeč:

COMMODUM,  spol.  s  r.o.,  756 27 Valašská  bystřice  Z25

Projektant:

Cekr CZ s.r.o„  Mazalova  57/2,Šumperk

Poznámka:

Cena bez DPH

DPL  základni'

sn''žená

Cena s  DPH

Základ daně

140  433,40

0,00

vCZK

CC-CZ:

Datum:          31.07.2017

lč:                    70960399

D lč :                 CZ70960399

lč:                    46577Z38

D lč :                CZ46 577238

lč:                      27821251

DIČ:                  CZ27821251

140 433,40

Sazba  daně                               Výše  daně

21,00%                                    29  491,01

15,00%                                               0,00

169  924,41

REKAPITULACE  ČLENĚNÍ SOUPISU  PRACÍ

Stavba :

111/44319  Manánské  Údoli'  -Posluchov,  méně  práce,  vi'cepráce

Objekt:

100  -l(omunikace

SOupis:

SO  101   -Silnice    111/44319

Mi'sto:                                     Mariánské  údo`í  -Pos`uchov

Zadavatel:                           Správa  silnic  olomouckého  kraje,  Lipenská 753/i 20
Uchazeč:                                 COMMODUM,  spol.  s  r.o.,  756  27 Vaiašská  bystříce  225

Kód  di'lu  -  Popis

Náklady soupisu celkem

HSV  -  Práce a dodávky HSV

i  -Zemni' práce

2  -  Zakládáni'

9  -  Ostatni' konstrukce a práce-bourání

Datum:          31.07.Z017

Pro]ektant Cekr CZ  s.r.o.,  Maza`ova  57/2,Sumpe

Cena  celkem  [CZK]

140 433,40

140 433,40

79 843,40

150,00

60 440,00
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•SOUPIS  PRACI

Stavba:

lll/443i9  Man.ánské  Údolí  -Posluchov,  méně  práce,  vi`cepráce

Objekt:

100  -Komunikace

Soupis,

SO   101   -Silnice    111/44319

Man.ánské  Údo`i'  -  Posluchov

Zadavate`:                          Správa  silnic  olomouckého  kraje,  Lipenská 753/iz0
Uchazeč:                                COMMODUM,  spo\.  s  r.o.,  756  27 Valašská  bystřice 225

pČ  Ty              Kód
P

Náklady soupisu  celkem

DHSV

D1

1          K     11112VD

VV

VV

2        K     111201101

VV

VV

3       K    i3220iiot

VV

YV

VV

4       K     162701105

5        K      171201211

6       K     t74totl01

Popis

Práce  a  dodávky  HSV

Zemní práce

Ekologická  likvi.dace  pokácených  křovín

119

Součet

odstranění křovin  a stromů s odstraněnl,m kořenů  průméru  kmene  do  1oo

mm  do sklonu terénu  i  :  5,  při  ce`kové  ploše  do  i  000  m2

Poznámka  k souborLi  cen:
i.  Cenu .ii04  [ze  použlt jestliže se odstraněm stromů  a  křovin  neprovádl  m  holo.
2.  Cena  -iioi  Je  určena  i  pro:  o) ods[raňovánT křovln a stromů o průměru  kmene
do  ioo mm z p[och, jejíchž celková výměra je většl než i  000 m2 při sklonu  terénu
strmějšírri  než  1  :  5.,  b)  L" při  ]akékoliv celÉové  ploše jednotlivě přes  30 T2.  3. V
ceně Jsou započteny i  nók(ady  na případné  nutné  odklizeri  křovln a stroiTiů  m
hromady  na vzdó[enost do  5o  m nel>o naloženl  na  dopravni prostředek.  4.  Průmér
k]nenů strornů  (křovin)  se  měřl  O,i S m  nad p`rl[ehlým  terénem.  5.  ^lnožstvl

jednotek se určl samostotně za každý objekt v mz plochy rovné 5oučtu půdorysných
ploch  omezených obalovýml  křlvkaml  korun Jednotwýcli stromů a  křovin,  popř.
skupin  stromů a  křovln, jejlchž koruny se  půdorysně  překrý/a]l. Jest[Iže  by byl
zmlněný  5oučet  ploch většl  než půdorysnó  plocha staveniště, počltá se  pouze  s

plochou  s[aveniště.

119

Součet

Hloubem. zapažených  i  nezapažených  rýh šiřky do 600  mrn s urovnáni.m

dna  do  předepsaného profi`u  a spádu v hornlně  tř.  3  do  ioo  m3

Poznámka  k 5ouboru cen:
i .  V  cenách jsou zopočteny i  nóklady na přehozenl výkopku  na  přilehlém  terénu  ria
vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naloženi na dopravn'i prostředek. 2.
Ceny jsou  určeny pro  rýhy..  a) Šlřky přes 200 do 300 mrn  a  hloubky do 750 mrri,  b)
Šlřky přes  300  do  400 mrn  a hloubky do  Í  000 mm,  c) šlřky přes  400 do  SO0 mm  a

hloubky  do  1250  mm,  d)  Šířky p-res 500 do  600 iTim a  hloubky do  i  500  mm.  3.
Nóklady na  svlslé přemístěri výkopki) nad  i  m  h[oubky se  určl  dle  ustanoveri
článku  č.  3i6i  všeobecných  podmlnek katalosu.

" výkop  pro  drenáž..

(10.0,6)'1

Součet

Vodorovné  přemi.stěni výkopku  iiebo sypaniny  po suchu  ria  obvyk`ém

dopravni'm  prostředku,  bez naloženi' výkopku,  avšak se  složeni.m  bez

rozhrnutí z horníny tř.  i  až 4  na vzgálepost přes  9  000  do  io  000  m
"  čištěni  příkopu"

40 0`0,15
•. odstranění nánosů  na  krajnici.ch.

400`1`0,2
- vÝkopek  pro drenáž'.

6

Součet

Uložení sypaníny  poplatek za  uložení sypaniny na 5kládce  (sk`ádkovné)
" odvoz  přebytečného vÝkopku  na  skládku"

140-1,8

6-1,8

Součet
Zásyp sypani.nou z jakékoliv hominy s  uložením výkopku ve vrstvách 5e

zhLJtriěíi]'m jam,  Šachet,  rýh  nebo  ko`em  objektů v těchto vykopávkách
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Datum:         31.07.2017

Projektant Cekr CZ  s.r.o„  Mazalova  57/2,Šumpe

MJ       Množstyi.      J[.cCž2]a        Cenaceikem  [CZKi

140  433,40

m2              119,000

119,0od

119'000

m2       .       119'000

119,000

119'000

m3                  6,000

6,000

6,000

m3              146,000

ó0,000

80,000

6,000

146,000

t               262.800

252,000
10,800

262,800

m3                  3,600

čenbÝ.á  _

soustava

140 433,40

79  843,40

5,00                                         595,00  CS  ÚRS 20i6  01

10,00'                                       1190,00   CSURS2016  01

100,00                                          600,00  CS  URS  2016  0i

238,90                                   34  879,40  CS  ÚRS  2016  01

i50,00                                   39  420,00  CS  URS  2016  01

73,90                                        266,04  CS  URS  20i6  0i



VV

VV

VV

7      M    583439340

VV

VV

VV

D2

8        K     212752212

VV

VV

D9

9        K     938902111

VV

VV

VV

10      K     938909612

VV

VV

VV

Poznamka k souboru cen:
i .  Ceny  i74  io-  .  .  jsou určeny pro zhutněné zási/py s mírou zhutnění..  a) z hornin
soudržných do  100 %o PS, b) z hornin rieso`idržnych do l(d) 0,9, c) z hornin
kQmenitych  pro jakoukoliv míru zhutnění.  2.  Je-li  projektem předepsáno vyšši
zhutněn'i, podle bodu a) a b)  pozrtámky č  i . , ocerií se zás\/p individuálně.  3. Ceriy
nelze použít pro zásyp rýh pro drenážnji trativod\/ pro lesnicko-technické meliorace
Q zeTTiědě(ské.  Zásyp těchto rýh  se  oceňuje  cenaTni  souboru  cen  i74  20-3  .  části  A
03 Zemni práce pro ob)ekty oboru 83i  až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích
kanálů z betonových a želcrzobetoiiovych trub v polriích a lučn'ich tratích se
oceňu]e  cenou  -110i  Zós\/p  sypariiriou  ryh  bez ohledu na šiřku kanálu.,  ceria
obsahu)e i nák[ady na ručr\'i  nezhutněný zásyp výšky do 200 Tnm nad vrcho( potrubi.
4.  V cenách  io-iioi,  io-i i03, 20-iioi  a 20-ii03 je započteno přernistění sypaniny
ze vzdálenosti  io m od kraJe vykopu nebo zasypávaného prostoru, rněřeno k těžišti
sk(ádky. 5. V ceně  io-i io2 je započteno přem`istěri syF]ariiriy ze vzddlenosti  i5 m
od hrany zasypávaneho prostoru,  měřem k těžišti  skládky.  6.  Ob)erri zásypu je
rozdil objemu vykopu a objemu do něho vestcNěných konstruk!='i  rwbo uložených
vedeni j s jejich obklady a podklady (tento objem se naz`í.iá ob]emem horniny
vytlačene konstrukti). Ob)em potrub.i do DN  180, přip.  j s obalem, se od objemi.
zásypu neodečitá. Pro štQnoveri objemu zósypu se od ol)jemu výkopu odeč;tó i
objern obsypu potrubí oceňovaný cermmi souboru cen  175  10-11  0bsyp potrubi,

přicház`i-li v  úvahu  .  7.  Odklizer.`i zbylého vykopku  po  provedení  zósypu zóřezci se
šikmými stěnami pro podzeTnrií vedeni nebo zásypu jam a ryh pro podzemní vederi
se oceňuje , )e-li ol)jeTn zbylého vykopku: a) do 1  m3 na  1  m veden'i a jednó se o
výkopek neulehlý  -cenarni  souboru cen  16710-110 Nakládáni  vykopku  rwbo
5ypaniny a i62  . 0-i  . Vodorovrié  přemÉstěri výkopku. V připadě , že se jedná o
vykopek ulehlý -rozpojeni a rmloženi vykopku cenami souboru cen  122  .  0-1  .
souboru cen 162  . 0-1. Vodorovné přemistěri vykopku;  b) přes  i  m3  na  i  m vedeni,

jestliže projekt předep'iše , že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděnirn
vykopóvky,  pouze přem'istění výkapku cer"Tni souboru cen  16Z  . 0-i     Vodorovné

přernistěrií vykopku. Při zminěném objemu zby[ého vykopku se  moceňuje ari
r"(ožení arii rozpojeri vykopku.  Jestliže se zbylý výkopek neodklízi , nýbrž
rozprostírá podél výkopu a rmd vykopem, plati poznámka č`  8.  8.  Rozprostřerií
zbylého vykopku podél výkopu a nad výkoperri po proveden'i zásypů zářezů se
šikmýmj  stěnaTrii  F)ro podzeTrini  vederií  nebo zásypu jam a  rýh  pro podzemní  vedení
se oceňuje:  a) cenou  17120-1101  LIložei.i  sypaniny do nezhutněriých  risypů,  neni-li

pro)ektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého vykopku,  b) cenou  i7i  io-
" zásyp  drenáže"

10*0,6'0,6

součet
Kamenivo  př'irodní  drcené  hutné  pro stavebri  účely PDK  (drobné,  hrubé  a

štěrkodrt')  karnenivo drcené  hrubé  d>=2 a D<=45  mrn  (ČSN  EN  13043  )

d>=2  a  D>=4 mm  (čSN  EN  12620,  čSN  EN  13139  )  d>=1  a D>--2  mm  (čSN  EN

1324Zi  frakce   16-32     Nová ves
" zásyp  drenáže..

10*0,6.0,6`1,96

Součet

Zakládáni'
Trati.vody z drenážni'ch  trubek  se  zřízením  Štěrkop]'skového  lože  pod

trubky a s jejích obsypem v průměrném celkovém  množsM` do 0,15  m3/m
v  otevřeném výkopu z trubek  plastových  flexibi.ln`'ch  D  přes 65  do  1 oo  mm

10

Součet

Ostatni' konstrukce a práce-bourání
Profilace  a  či.Štění  při`kopů  komuni`kací  při'kopovym  rypadlem  s

odstraněni`m travnatého  porostu nebo nánosu,  s úpravou dna a svahů do

předepsaného  profilu  a  s  naložením  na  dopravni'  prostředek  nebo s

přemi'stěni'm na hromady na vzdálenost do 20  m nezpevněných  nebo
zDevněných  obiemu  nánosu  do  0.15  m3/m
"  km  1,300-1,700"

400

Sollčet
Čištěni`  kra]nic  odstraněním  nánosu  (ulehlého,  popř.  zaježděného)

naneseného vlivem  silničního  provozu,  s  přemístěni'm  na  hromady  na

vzdálenost do 50  m  nebo s na`ožením  na dopravni' pro5tředek,  aie bez

složeni'  Drůměrné  tloušťkv  přes  100  do 200  mm
"  km  1,300-1,700"

400"1

Součet

3,600

3,600

t                     7,056              410,00                                    2  892,96   CS  ÚF!S 2016 01

7,056

7,056

150,00

m                   10,000                  15,00                                           150,00   CS  ÚRS  2016  01

10,000

10,000

60 440,00

m               400,000              109,80                                 43  920,00  CS  ÚRS  2016  01

400,000

400,000

m2              400,000                 41,30                                  16  520,00  CS  ÚRS  2016  01

400,000

400,000



KRYCI  LIST  SOUPISU

Stavba:

Hl/44319 Manánské Údoli' -Posluchov,  méně  práce,  vi'cepráce

Objekt:

SO  102  -Propustky

SOupis,

SO  102-1  -Propustek č.1

KSO:

Mi'sto:                               Mariánské  údoli'  -Posluchov

Zadavatel:

Správa silnic olomouckého kraje,  Lipenská 753/1Z0

Uchazeč:

COMMODUM,  spol.  s  r.o.,  756  27 Valašská  bystřice 225

Projektant:
Cekr CZ s.r.o„  Mazalova 57/2,Šumperk

Poznámka:

Cena bez DPH

Dpr.základni.

sni'žená

Cena s  DPH

Základ  daně
• 128  425 , 38

0,00

vCZK

CC-CZ:

Datum:           31.07.2017

lč:                    70960399

DIČ:                 CZ70960399

lč:                    46577238

D IČ :                 CZ4657723 8

lč:                      27821251

DIČ:                   CZZ7821251

-128 425,38

Sazba  daně                              Výše  daně

21,00%                                  -26  969,33

15,00yo                                                 0,00

-155  394,71

REKAPITULACE  ČLENĚNl' SOUPISU  PRACÍ

Stavba:

111/44319 Manánské  Údoli' -Posluchov,  méně práce,  vi'cepráce

Objekt:

SO  102  -Propustky

SOupis:

S0102-1  -Propustek č.1

Mi'sto:                                      Mariánské údoli' -Posiuchov

Zadavatel:                           Správa silnic olomouckého kraje,  Lipenská 753 / 120
Uchazeč:                                 COMMODUM,  spol.  s  r.o.,  756  Z7 Valašská  bystřice  225

Kód  di'lu  -  Popis

Náklady soupisu celkem

HSV  -  Práce a dodávky HSV

1  -  Zemni' práce

2  -  Zakládám'

3  -  Svjslé a  kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

5  -  Komunikace

8  - Trubni` vedení

9  -  Ostatní konstrukce a práce-bouráni'

997  -  Přesun  sutě

998  -  Přesun  hmot

Datum:          31.07.Z017

Projektant Cekr CZ  s.r.o.,  Mazalova  57/2,Sum

Cena celkem  [CZK]

-128 425,38

-128 425,38

-39  554,46

-1 24, 50

1  750,00
-3  263,85

-3  295,25

21  540,50
-87  363,45

-11755,71

-6  358,66



SOUPIS  PRACI

Stavba:

lll/443i 9 Mariánské  Údoli'  -Posluchoy,  méně  práce,  vi'cepráce

Objekt:

SO  ioz  -Propustky

Soupis:

SO  102-1  -Propustek č.1

Mariánské  Údoli. -  Posluchov

Zadavate`:                          Správa silnic olomouckého  kraje,  Lipenská 753 /i20
Uchazeč:                                C0MMODUM,  spol.  s  r.o.,  756  Z7  Valašská  bystřice 225

pČ  Ty              Kód
P

Nák[ady  soupisu  celkem

DHSV

D1

1         K     il3107i22

Z        K     i32201201

K     132201209

VV

VV

4        K     162701105

VV

VV

5         K     171201211

VV

VV

VV

K     174101101

7      M    58333ó880

8        K     175101201

Popl'S

Práce  a  dodávky  HSV

Zemni' práce
odstranění podkladů nebo krytů s přemístěm.m  hmot na skládku na
vzdátenost do  3  m  nebo s  na`ožením  na  dopravní  prostředek v  ploše

jednot`ivě do  50 mz z kameniva hrubého drceného,  o tl. vrstvy přes ioo
do  200  mm
-původní skladba  nad  propustkem"

-(22'Z,5)

Mezisoučet
•. nový propustek~

(15`2,5)

Mezisoučet

Součet

Hloubeni.  rýh  Š  do  2000  rnm v  homině  tř.  3  objemu  do  100  m3
•. výkop  pro  no\ý  propi!stek..

-(22'2,5)'2
~ původni.  propustek"

•(3,14.0,2.0,2).2Z

Mezísoučet
" výkop pro nový propustek-

(16'2,5)'2
Mezisoučet

Součet

Příplatek za  lepivost k  hlouben]'  ÍÝh Š do 2000  mm v homině  tř.  3

-32,763.0,5

Součet

Vodorovné  přemístění výkopku  nebo sypaniny po suchu  na  obvyk`ém
dopravním  prostředku,  bez na[oženi' výkopku,  avšak se složeni'm  bez

rozhrnutí z  homíny tř.  i  až 4 na vzéál_eng.st_př_es  9  00_O do  io  ooo  m
-rl,Jt)B
Součet

Uložení sypaniny  poplatek za  uloženi' 5ypaniny  na skládce  (skládkovné)
-odvoz  přebytečného výkopku  Íia  skl-ádku-

•32,763.1,8

Součet

Zásyp ].am,  šachet rýh  nebo  kolem  objektů sypariinou se zhutněnT.m
-zásyp  ko`em  nového  propustku  kamenivem..

"  nový propustek   "

-(2Z`2,5-0,6)

Mezlsoučet
" zásyp  ko`em  nového  propustku  kamenivemH

" nový propustek  "

(15'Z,5_0,6)

Mezisoučet
Součet

komenívo těžené hrubé frakce 32-63
-zásyp  kotem  nového  propusiku  kamenivem"
"  nový propustek   ..

• (22`2,5.0,6).i ,96

Mezisoučet
" zásyp  kolem  nového  propustku  kamenivem"
" nový  prof)iistek   "

(15-2,5-0, 6).1,96
Mezísoučet

Součet
obsypám. objektú  nad  pří(ehlým  původni.m  terénem sypaninou z vhodných

homi.n  i  až 4 nebo materiá`em uloženým ve vzdálenosti do 3  m  od
vnějšiho kraje ob].ektu pro jakoukow mi.ru zhuiněni bez prohozeni
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Datum:          31.07.2017

Projektant Cekr CZ s.r.o., Maza`ova 57/2,Šum

W      Množstvi.      J[.ccze#]a       Cena celkem  [CZK]       s::::avváa

-128  425,38

m2      .       .i7,500              Zi9,30

-55,000

-55,000

37,500

37,500
-17'500

m3               -32,763.             234,10

-110'000

-2,763

•112,763

80,000

80,000
-3;1,JČ)3

m3               -16,382                  12,io

-16,38Z

-16,382

m3               -32,763              238,90

-Il,JÍ)R
•32,763

t                .58,973               150,00

-58'973

-58'973

m3               -io,500                73,90

-33'000

-33,000

22,500

22,500
-10,500

t              .20 ,580             280 , 00

•64,680

•64,680

44,100

44,100
-20,580

i       m3                  -9,126               328,90

-128  425,38

-39  554,46

-3837,75::ÚRS20i6

-J 6ďf) ;n

-198'22

•7827,o8:;URS20i6

•8845ff::URSZ0i6

•J15f,FJ

•5762,4gjc?íU_RJ207J

•3  0o*4  ::  URS  20i6



M    583373440

D2

10       K      Z15901101

D3

K     37631Z125

D4

12       K     451573111

D5

13       K     564871111

D8

14      K     895941311

VV

VV

VV

15     M    552423200

VV

VV

VV

16     M    592238570

VV

"  obsyp   kolem  nového  propustku  štěrkopi'skem"

"  nový  propustek   "

•(22`2,5'0,6)

(3,14®0,25*0,25)*Z2

Mezisoučet
"  obsyp   kolem  nového  propustku  štěrkopískem"

"  nový propustek   "

( 15"2,5'0 ,6)
•(3,14.0,25*0,25)'15

Mezísoučet
Součet

Komenivo přírodni  těžené pro stavební  účely   PTK   (drobné,  hrubé,
štěrkopísky)  štěrkopísky frokce    0-32   pískovna  Hulin
"  obsyp   kolem  nového  propustku  štěrkopi`skem"

"  nový  propustek   ..

-(Z2*2,5*0,6)'2,02

(3,14*0,25*0,25)*22*2,02

Mezisoučet
•.  obsyp   kolem  nového  propustku  štěrkopískem"

"  nový  propustek   "

( 15*2, 5.0,6)*2,02

(3,14.0,25*0,25)`15.2,02

Mezisoučet

Součet

Zakládáni'
Zhutněni' podloži' z hornin soudržných do 9Z%  PS  nebo nesoudržných

sypkých  l(d)  do  0,8
"  nový  propustek "

" vykop  pod  nový  propustek"

-(22"2,5)

Mezjsoučet
"  nový  propustek "

" výkop  pod  nový  propustek"

(1ó`2,5)

Mezisoučet

Součet

Svislé a kompletni' konstrukce
Stěny Šachet tl do Zoo mm z betonu  prostého se zvýšenými  nároky na

prostředi' tř.  C 25/30 vč.  bedněni' a odbedněni'
" vtok  do  propustku"

"stěny  atypické Šachty  bez  dna"

0,5

Součet

Vodorovné konstrukce
Lože pod  potrubi otevřený výkop ze štěrkopi'sku
"  nový  propustek "

'.   podsyp  pod  troubu  nového  propustku"

-(22*2,5)'0,3

Mezisoučet
"  nový  propustek "

"   podsyp  pod  troubu  nového  propustku"

(16.2, 5)*0 , 3

Mezisoučet

Součet

Komunikace
Podklad  ze štěrkodrti ŠD s  rozprostřeni'm a zhutněním,  po zhutnění tl  Z50

mm
"  skladba  pod  konstrukci'  komunikace"

-(22`2,5)

Mezisoučet
" skladba  pod  konstrukci'  komunikace"

( 1  5'2 , 5 )

Mezisoučet
Součet

Trubni' vedeni'

Zř{zeni' vpusti  kanalizační  uliční z  betonových  dílců  typ  UVB-50
"  vtok do  propustku"

1

součet

mřiž čtvercová D 400-,  plochó 500x500mm
" vtok do  propustkii"

1

Součet

skruž  betonová  pro  uliční  vpust' horní  TBV-Q.450/29515b,  45x30x5  cm
" vtok do  propustku"

-33,000

4,318

-28,682

ZZ,500
-2,944

19,556
-9,1Z6

t                 -6,543             250 ,00

-66,660

8,7Z1
-57,939

45,450

5,946
51,396

-6,543

mz               -15,000                    8,30

-55,000

-55'000

40,000
40,000

-15,000

m3                  0,500          3  500,00

0,500

0,500

m3                  -4,500              725,30

-16,500

-16,500

1Z'000

1Z,000
-4,500

m2               -17,500               188,30

-55,000

-55,000

37,500

37,500
-17,500

kus                   1,000           1340,00

1,000

1,000

kus                 1,000         4 480,00

1,000

1 , 000

kus                 1,000             357,00

-1635,75   Co:  URS 20i6

-124, 50

-124'50

1  750,00

1  750,00

-3  263,85

•3  263fi  ::  URS  20i3

•3  295,25

•3295,25:iúRSZ0i6

21540,50

1340,00

4 480,oo   ::  UR5 2ow

357 ,00



VV

VV

17     M    592238620

VV

VV

VV

18     M    592238660

VV

VV

Vy

19     M    592238740

VV

VV

VV

20      K     89920Z111

VV

VV

VV

21      M    552423320

2Z      K     899Z02Z11

D9

23       K     919411131

VV

VV

24      K     9194131ZI

VV

VV

Z5      K     9194412.11

K     919521013

27     M    592211380

VV

VV

28     M    592225460

VV

VV

K    962042320

''

Součet

skruž  betonová  pro  uličn.i  vpust. středová TBV-Q.450129516a 45x30x5  cm
" vtok do  propustku..

''

Součet

Prefabrikóty pro  uličn.i  vpusti  dilce  betc)nové  pro  ulični  vpusti  skruž

přechodovó  TBV-Q.450.2701325I 11  _      45-27132_,5111
" vtok do  pÍopustku..

1

Součet

Prefabrikáty pro ulični vpusti dilce ieton-ové pro ulični  ;pusti vpusr
dešt.ovÓ  ulični  s  rámem  koš pozink.  C3  DIN 4J]52, vysoký,  rám  5001300
•. vtok do  propustku..

1

Součet

osazem` mřiži'  litinových včetně  rámů  a  koša  na  bahno  hmotnosti

jednotlivě  přes 50  do  100  kg
"  Íia vtokový objekt..

1

Součet

Výrobky  kanalizačni  litinové  a ocelové  vtokové  mřiže  plochá  800x800 4-

stranný rám

Demontáž mřl`ži `itinových včetně rámů,  hmotnosti jednotwě přes 50 do

100  Kg

ostatni` konstrukce a  práce-bouráni'
Čelo  propListku z  betonu  prostého se zvýšenými  nároky na  prostředi',  pro

propustek z trub  DN  300  až 500  mm
-1

Součet

Vtoková jímka  propustku z betonu  prostého se zvýšenýmí  nároky na

prostředí tř.  C Z5/30,  propustku z trub  DN  do  800  mm
n

1 '000

1,000

kus                  1,000              357,00

1,000

1'000

kus       ,            1,000\            519,00

1'000

1'000

kus       ,           1,000              563,00

1,000

1,000

kus                    1,000 '              653,20

1,000

1,000

kus       1            1,000.      13524,50

kus                  -i,000 {              Z53,ZO

kus                 .1,000        1758Z,70

-1 '000

-1,000

ku5                 -1,000        22.820,00

Součet

čeio propustku ze zdiva z lomového  kamene,  pro propustekz tíub DN 300         kus

až 500 mm

Poznómka  k` sciuboru cen:
1. Ceny jsou  určeny  pro  Če[a  propustků  bez svahových  křlde[  o spódu do  10 %.  2.

Ceny  nelze  použ.it  pro čela propustků z trub  DN  přes  sOO  mrn  a  pro čela  se
svahovymi  křldly,  které se  c)ceňujl  cenami  čósti  A oi  katolosu  821-i  Mosty.  3.  V
cenóch  9i9 41-1111  až .114i  jsou započteny 1  nóklady r)a zdivo zók[adu  a zdivo

nadzákladové z betonu prostého, řimsu z betonu Íelezového, zř.izeri bedněri a jehc)
odstranění.  4. V cenách  9i9 44-i211  a  -122i  Jsou zopočteny i  nók[ady na  maltu

cementovou pro zdlvo z lomového  kamene.  ma(tu cerrientovou pro spárován.i zcliva,
na  římsu z  betonu železového, zřizeni  bedněni  a jehc) odstraněnl.  5. V  cenách
nejsou započteny nóklady r)a?  a) zemni próce.  které se  oceňu]i  cenomi. souborů  cen
kotalo3u  800-i  Zemní práce,  b) zóbradlí,  které se  oceňuje  cenarnl  čósti A 0i
katalo3u  821-i  Mosty.  c)  ocelovou výztuž řimsy.  k[eró  se  oceňuje  cenami  čósti  A  01
kcitalosu  821.1  Mosty.  6.  Pro výpočet přesunu hmot se  celkovó  hmotnost položky
snížl o hrnotnost betonu, pokud je beton dodáván přimo na mlsto zabudovánl nebo
do  prostoru  technologické  manl pulace.

Zřízeni  pÍopustků  a  hospodářských  přejezdů  z trub  betonových  a
železobetonových  do  DN  400
" nový  propustek"

-22

Mezisoučet
•. nový  propustek-

15

Mezisoučet

Součet

Trouby pro dešt.ové odpadni vody železobetonové přimé  kruhového

průřezu,  osmiúhelnikové, zesilené TZP-Q.  40011000          D 40  x ioo  x  8
-22'1,01

Součet

Trouby pro sploškové odpodni voJy železobetonové trouby hrdlové pňmé
s  intesrovciným  tě5něnim TZH.Q.40012500   integro   40  x 250  x 7,5

15/2,5.1,Oi

Součet

Bouráni' zdiva z  betonu  prostého  nadzákladového  objemu  do  i  m3
"  bourám.  betonového vtokového  objektu  šachta  i `i ,5,  v=2m'.
_  dno..

-(1 '1,5)'0,2
"  bočn]' stěny"

•(1+1,5)^2.0,2.2
"  strop.`

-(1 +1,5)`2.0,4.0,Z

Mezisoučet
•.  betonové zd].vo  čel   propustku..

-2,5'1,5.0,3

Mezisoučet
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-1,000

-1'000

1,000        11400'00

m                   -7,000'         2.482,30

-2Z'000

-2Z,000

15,000

15,000

-7,000

kus            -22 ,220             950 ,00

-2Z,220

-I1;rl:JJ

kus                  6,060          3190,00

6,060

6,060

m3                 -3,825          Z 207,70

-0,300

-2,000

-0,400

-2,700

-1'125

-1,1Z5

357,00

579"  :: URS20í6

563,oo   Co:  URS 2oi6

653,zo::URS20i6

13  5Z4,50
CS  ÚRS  2016

0J

-253,2o::URS20i6

-87 363,45

-175827o::ÚH20i6

'2282o,oo::URS20i6

H  4oo,oo  :;  URS  Z0i6

•17376m::uRs20|6

•Zl   iog,oo   CoS,  URS  2oi6

1933i,4oCoS,URS20i6

•8 444,45  :: URS 2oi6



VV

30       K     966008111

VV

VV

VV

D997

31        K     997Z21551

YV`

VV

VV

32      K     997ZZ1559

VV

VV

VV

33      K     99./2Z1561

VV

VV

VV

34      K     997ZZ1569

VV

VV

VV

35       K     997221611

36      t(     997221815

37      K    997ZZ1855

D998

38      K     998Z76101

Součet
Bouráni'  trubni'ho  propustku  s  odkli.zením  a  uloženi.m  vybouraného

materiálu  na skláclku  na \Ízdálenost do  3  m  nebo  s  naloženi'm  na  dopravni'            m

prostředek z  trub  DN  do  300  mm
"  původni'  propustek"

-22

Součet

Přesun sutě
Vodorovná doprava suti  bez naloženi',  ale se složeni'm a s  hrubým

urovnáni'm ze sypkých  materiálů,  na vzdáleno5t do  1  km
"  kamenivo"

-4,103

Součet

Vodorovná doprava siiti  bez naloženi,  ale se složením a s hrubým
urovnáním  Příplatek k ceně za  každý dalši' i  započatý  1  km  přes  1  km
"  kamenivo..

-4,103*9

Součet

Vodorovná doprava suti bez naloženi',  ale se složenT'm a s hrubým

urovnáni'm  z kusových  materiálů,  na vzdálenost do  1  km
"  bouraný  beton"

-8,415-16,566

Součet

Vodorovná cloprava suti  bez naloženi',  ale se složeni'm a s  hrubým
urovnáním  Při'platek k ceně za  každý dalši' i. započatý  1  km  přes  i  km
"  bouraný  beton"

(-8,415-16, 566).9

Součet

Nakládáni'  na  dopravni'  prostředky  pro vodorovnou  dopravu  suti

Poplatek za  ulozeni  staveĎmho  odpadu  na  skladce  (sklaclkovne)
hptí`n.véhn
Poplatek za  ulozeni  stavebniho  odpadu  na  skladce  (sk`adkóvne)  z
kampniva

-3'825

-22,000          1398,30                               .3o762,6o  :ts  úRS2016

-2Z,000

-2Z,000

t                    -4,103                 58,90

-4,103

-4,103

t                 -36,927                  12,90

-36,927

-36,927

t                 -24,981                  58,90

-Z4,981

-24,981

t              -2Z4,829                 12,90

-224,8Z9

-Z24,8Z9

•Z9,194                 78,90

-24,981                150,00

-4,103                150,00

Přesun  hmot

Přesun  hmot pro trubní vedeni' z trub z plastíckých  hmot otevřený výkop              t •6Z,157                102,30

-11755,71

-Z41,67::URS20i6

-476,36::URS20i6

-147i,38::URS2016

-290o,29:tsuRS20i6

-6  358,66

•6  358,66  ::  URS  zoi4



KRYCI  LIST  SOUPISU

Stavba:

111/44319 Manánské Údoli'  -Posluchov,  méně  práce,  vícepráce

Objekt:

SO  102  -Propustky

SOupís:

SO  102-2 -Propustek č.2

KSO:

Ml'sto: Mariánské  Údol]'  -  Posluchov

Zadavatel:

Správa silnic Olomouckého kraje,  Lipenská 753/120

Uchazeč:

COMMODUM,  spol.  s  r.o.,  756  27 Valašská  bystřice 2Z5

Projektant:
Cekr CZ s.r.o.,  Mazalova 57/Z,Šumperk

Poznámka:

Cena  bez  DPH

DPL základni.

sni'žená

Cena s  DPH

Základ daně
•204 282,60

0,00

vCZK

CC-CZ:

Datum:          31.07.2017

lč:                    70960399

D IČ:                 CZ709 60399

lč:                   46577238

D IČ :                 CZ46577Z38

IČ:                       27821251

DIČ:                   CZ27821251

-204 282,60

Sazba daně                              Výše daně

21,00yo                                  -42  899,35

15,00%                                                  0,00

-247181,95

REKAPITULACE  čLENĚNÍ SOUPISU  PRACÍ

Stavba:

ill/44319 Man.ánské  Údoli' -Posluchov,  méně práce,  vi'cepráce

Objekt:

SO  102  -Propustky

SOupis:

SO  102-2 -Propustek č.2

Mi'sto:                                     Mariánské údoii' -Posluchov

Zadavatel:                           Správa silnic olomouckého kraje,  Li.penská 753/ 120
Uchazeč:                                  COMMODUM,  spol.  s  r.o.,  756  27 Valašská  bystři.ce  225

Kód  di'lu  -  Popis

Náklady soupisu celkem

HSV  -  Práce a dodávky HSV

1   -  ZemnT' práce

2  -  Zakládáni'

3  -  Svislé a kompletni' konstrukce

4 -  Vodorovné konstrukce

5  -  Komunikace

8  - Trubm' vedeni'

9  -  Ostatní konstrukce a práce-bouráni'

997 -  Přesun  sutě

998  -  Přesun  hmot

Datum:          31.07.2017

Projektant Cekr  CZ  s.r.o. ,  Maza\ova  57/2,Sum

Cena  ce`kem  [CZK]

-204 282,60

-204 282,60

-69  962,18

-228,25

1  750,00
-5  983,73

-5 649,00

7  362,80
-106  218,75

-12  945,22

-12 408,27



SOUPIS  PRACI

Stavba:

lll/443ig Mariánské  Údoli.  -Pos\uchov,  méně  práce,  vi'cepráce

Objekt:

S010Z -Propu5tky

SOupis:

SO  102-2 -Propustek č.2

Mariánské  Údo`i'  -  Pos`uchov

Zadavatel:                          Správa silnic  olomouckého  kra].e,  Lipenská 753/i 20
Uchazeč:                               COMMODUM,  spol.  s  r.o.,  756 27  Va`ašská  bystřice 225

pČ  Ty              Kód
P

Náklady soupi.su  celkem

DHSV

D1

1         K     il3107122

K      132201ZO9

VV

VV

4        K     162701105

VV

VV

5        K     171201211

VV

VV

VY

K      174101101

7      M    S83336880

8         K     175101201

Popis

Práce a dodávky HSV

Zemni' práce
odstraněni. podkladů  nebo  krytů 5 premi'stěním hmot na skládku na

vzdá`enost do  3  m  nebo s  naložením  na  dopravní  prostředek v  ploše

jednotlivě  do  50  m2 z  kameniva  hrubého  díceného,  o  tl.  vrstvy  přes  ioo
do  200  mm
"  původní skladba  nad  propustkem"-                -                   -

-(22`Z,5)

Mezísoučet
" původm. skladba  nad  propustkem"

(10'2,5)

Mezisoučet
Součet

Hloubeni  rýh š  do  2000  mm v hoínině tř.  3  objemu  do  100  m3
" výkop  prc)  nový propustek-

-(22'2,5)t2
-původni  pÍopustek~

(3,14.0,2`0,2).22

Mezisoučet
-výkop  pro  nový propustek"

(11'2,5)'Z

Mezisoučet
Součet

Příp[atek za  lepívost k  hloubem. ÍÝh Š do 2000  mm v homině  tř.  3

-52,237.0,5

Součet
Vocloíovné  přemi.stěni. výkopku  nebo sypanlny po suchu  na  obvyklém
dopravni'm  prostředku,  bez  naložení výkopku,  avšak 5e složením  bez

rozhrnutí z  hominy tř.  i  až 4 na vzdálepo5!_př_e.€  0  0oo_do  io oOO  m
-52,237

Součet

Uložení sypaniny  poplatek za  uloženi sypaniny  na  skládce  (skláclkovné)
" odvoz  přebytečného výkopku  na  sktádkii-

•52,237.1, 8

Součet

Zásyp jam,  šachet  Úh  nebo  kolem  ob].ektů  5ypaninou se zhutněním
" zásyp kolem  nového  propustku kamenivem-
" nový  propustek   "

-(2Z-Z,5`0,6)

Mez[součet
-2ásyp  kolem  nového  propustku  kamenivem~

" nový  propustek   "

(10-2,5-0,6)

Mezisoučet
Součet

kamenivo  těžené  hrLibé  frokce 32-ó3
-zásyp  kolem  nového  propustku  kamenivem"
- noyý  propustek  ~

-(22`2,5.0,6).1,96

Mezisoučet
" zásyp  kolem  nového  propustku  kamenivem"

" nový propustek   ..

( 10.Z,5.0,6).1,96

Mezisoučet
Součet
obsypám. objektů  nad  přtlehlým  p-ůvodni.m  teré-nem  sypaninou z vhodných
homin  i  až 4 nebo materlálem uloženým ve vzdálenosti do 3  m od
vnějšího  kraje  objektu  pÍo ].akoLiko`iv m_íru zhutněni' bez prohození

Strana 2 z  5

Datum:          31.07.2017

Projektant Cekr CZ s.r.o.,  Mazalova 57/2.,šum

Mj      M_n:žstvi'      J[.cCž#]a       Cenacelkem  [CZK]        s:::t°avváa

-204 282,60

m2              -30,000              2i9,30

-55,000

-55'000

25,000

25'000
-30,000

m3              -52,237              234,i o

-204  282,60

-69  962,18

-6579,oo::ÚRSZ0i6

-12 228,68

-110,000

2'763
-Tf JiJ ,13J

55'000

55,000
-5n_;llJ

m3                .26,119                   12,10                                          -316,04

-26'119

-26' 119

m3               -5Z,237               238,90

-52,237

-f;n_;rlJ

t                 -94,027              150,00

-94,ÍJírJ
-94,027

m3              -18,000                 73,90

-33,000

-33'000

15,000

15,000
-18'000

t               -35 ,2 80             280 ,00

•64'680

-64,680

29,400
29,400

-35,280

m3              -15,645              328,90

•1247g,4z:;URS20i6

-14104,05:;URSzui6

-1   330,20

-.9878.40`#LURS.Z013

-5145,64::URS20i6



D2

10       K     Z15901101

D3

11        K     37631ZIZ5

D4

K     451573111

D5

13       K     564871111

D8

14      K     895941311

VV

VV

VV

J5     M    552423200

VV

VV

VV

ló     M    592238570

VV

VV

VV

"  obsyp   kolem  nového  propustku  Štěrkopi'skem"

•.  novy  propustek   "

-(22`2,5`0,6)

t3,14*O,25.O,25r22

Mezisoučet
"  obsyp   kolem  nového  propustku  Štěrkop]'skem"

"  nový  propustek   "

(10`Z,5'0,6)
•(3,14*0,25.0,25)*10

Mezisoučet

Součet

Kamenivo přírodni  těžené pro stovební  účely   PTK   (drobné,  hrubé,

Štěrkopisky) Štěrkopisky f rokce    0-32   pískovna Hulín
"  obsyp   kolem  nového  propustku  Štěrkopi'skem"
"  novy  propustek   "

•(22'2,5.0,6).2,02

(3,14"0,25*0,25).22`2,02

Mezísoučet
"  obsyp   kolem  nového  propustku  štěrkopi.skem"

"  nový  propustek   "

(10*2,5*0,6)"2,02
-(3,14*0,25*0,25).10*2,02

Mezisoučet
Součet

Zakládáni'
Zhutněni'  podloži' z  hornin  soudržných  do  929/o  PS  nebo  nesoudržných

sypkých  l(d)  do  0,8
"  výkop  pod  nový  propiistek"

-(22`2,5)

Mezisoučet
"  výkop  pod  nový  propustek"

(11`Z,5)

Mezlsoučet

Součet

Svislé a kompletni' konstrukce
Stěny šachet  tl do 200  mm  z  betonu  prostého  se zvýšenými  nároky  na

prostředi` tř.  C  25/30 vč.  bedněni' a odbedněni'
" vtok do  propustku"

•.stěny  atypické  Šachty  bez  dna"

0,5

Součet

Vodorovné konstrukce

Lože  pod  potrubi' otevřený výkop ze Štěrkopi'sku
"  nový  propustek  "

"   podsyp  pod  troubu  nového  propustku"

•(Z2*2,5ro,3

Mezisoučet
"  nový  propustek "

"   podsyp pod  troubu  nového propustku"

(11 '2, 5)`0, 3

Mezisoučet

Součet

Komunikace
Podklad ze štěrkodm ŠD s  rozprostřeni'm  a zhutněni'm,  po zhutněni' tl.  250

mm
" skladba  pod  konstrukci'  komunikace..

-(22'2,5)

Mezisoučet
"  skladba  pod  konstrukci`  komunikace"

(10'2,5)

Mezi.součet
součet

Trubm' vedeni'
Zři'zeni' vpusti  kanalizační  uličm' z  betonových  dílců  typ  UVB-50
"  vtok  do  propiistku"

1

Součet

mříž čtvercová D 400-, plochá 500x500mm
" vtok  do  propustku"

1

Součet

skruž  betonová  pro  uliční  vpust' homí TBV-Q.450/29515b,  45x30x5  cm
" vtok  do  propustku"

1

Součet

-33,000

4,318
-28,682

15,000
-1,963

13,037
-15,645

t                -31,ó03              250,00

-66,660

8,721
-57,939

30,300
-3,964

26,336
-31 '603

m2               -Z7,500                    8,30

-55,000

-55,000

27,500

27,500
-Z7,500

m3                  0,500          3  500,00

0,500

0,500

m3                  -8,250              7Z5,30

-16'500

-16,500

8,Z50

8,Z50
-8,250

m2              -30,000              188,30

-55,000

-55,000

25,000

25,000
-30,000

kus                   1,000          1340,00

1,000

1,000

kus                 1,000         4 480,00

1,000

1 , 000

kus                  1,000             357,00

1,000

1, 000

-79oo75á;uR5zo76

-228,25

-228,25

1  750,00

1  750,00

•5  983,73

-5  98373  :;  URS  2oi3

-5  649,00

-564%o::ÚRSzoi6

7  362,80

1   340,00

357,00



17     M    592238620

VV

VV

VV

18      M    592238660

VV

VV

VV

19     M    592238740

VV

VV

VV

Z0      K     899Z02Z11

D9

ZI       K     919411131

2Z      K     919413121

23       K     919441211

Z4       K     9195Z1013

skruž  betonovó pro ulični  vpusť středovó TBV-Q.450129516a 45x30x5  cm
" vtok do  propustku'.

1

SouĚet

Preíabrikóty pro  ulični  vpusti  dílce  betonové  pro  uliční  vpusti  skruž

přechodováTBV.Q.450.2701325111        45-27132,5Iii
-vtok do  propustku..

1

Součet

Prefabrikóty pro  uličn.i  vpusti  dílce  betonové  pro  ulični  vpusti  vpust.
dešt.ová  uličnl  s rómem  koš pozink.  C3  DIN 4052,  vysoký,  róm  5001300
- vtok do  propustku"

1

Součet

Demontáž mříží litjnových včetně rámů,  hmotnosti jednotliyě přes 50 do

100  Kg

Ostatni' konstrukce  a práce-bourám'
Če`o  propustku z betonu  prostého  se zvýšenými  nároky na  prostředí,  pro

propustek z trub  DN  300  až 500  mm
Vtoková ji.mka  propustku z betonu  prostého  se zvýšenými  nároky na

prostředí  tř.  C 25/30,  propustku z trub  DN  clo  800  mm
Čelo  propListku ze zdiva z `omového  kamene,  pro  propustek z trub  DN  300

až 500 mm

Poznómka k souboru cem
i .  Ceny Jsou  určeny pro  čela propustků  bez svahových  křldel  o spádu do  io %.  2.
Ceny nelze  použlt pro čela  propustků z  trub  DN přes  sOO  rrim  a  pro čela  se
svahDvými  křldly,  které  se  oceňujl  cenami  Části  A 01  katalo3u  821-1  lilosty.  3.  V

cenách  9 i 9 4 i. i i i i  až .i i4i  jsou započteny  i  nóklady  na zdlvo zókladu a zdivo
nadzókladové z  betonu prostého.  řlrnsu z  betonu železového, zřlzenl  bedněnl a ]eho
odstranění.  4.  V  cenách  gi9 44-i2i i  a  -122i  jsou zopočteny 1  náklady na maltu

cementovou pro zdivo z  [omového  kamene. maltu  cemen[ovou  pro spárován.i zdlva ,
no  řlmsu z betcinu železového, zřlzenl  bedněnl o jeho odstraněnl.  5.  V cenóch
nejsou započteny  náklady na:  a) zemril  próce,  které  se  oceňu]l  cenornl souborů  cen
kala[osu  800.i  Zemnl  próce,  b) zábradli.  které se oceňuje cenoml  čóstl Á Oi
katalosu  82ii.1  iilosty,  c) ocelcrvou výziuž řirrisy,  která 5e  oceňu]e  cenaml  čóstl  A 0 i

katQlc)9u  82i.1  Mosty.  6.  Pro výpočet přesunu  hmot se  celkovó  hmotnost položky
snlžl  o  hrnotnost  betonu.  pok.ud je  beton  dodávón přlmo na iTils[o zabudovónl  nebo
do prostoru  technolo31cké  manipulace.

Zřízem'  propustků  a  hospodářských  přejezdů z trub  betonových  a

železobetonových  do  DN  400
-nový  pÍopustek"

-2Z

Meztsoučet
" nový  propustek"

10

Mezisoučet

Součet

25   M   5922J B%           :::::zyu?ro°5::::°eí:j:::g,d::svj::íéž#epz.°Qbe4t;:/°7Voéo8říméDkr4Uoh:V,e;ho°x s

W                                               -2Z`1,01

w                                      Součet

26    M   5922Znw            :rí°nutbeygrporv°a:Pýsštke?sYnéě°n::TdznÁ:#Š%Zo°ob::::9°rvoé t4ro°Uxb2y55rxd[7°,V5é př`mé

W                                           10/2,5.1,01

vv                                        Součet

Z7      K    96204Z320               Bouránizdiva z  betonu  prostého  nadzákladového  objemiJ  do  i  m3

VV                                           ..  bouráni' betonového vtokového  objektu  šachta  i.1,5,  v=2m-

vv                                 -dnď
w                                             -(1'1,5)'0,Z

W                                          ..  bočm. stěny..

W                                             .(1+1,5).2+0,2.2

w                                     " slrop"
W                                              -(1+1,5).Z.0,4-0,2

W                                         Mezisou čet
W                                        -betonové zdivo če`   propustku..

W                                          -Z,5.i,5`0,3

w                                      Mezisoučet
VV                                              Sou čet

Bourání trubni.ho  propustku  s  odkuzením  a  uložem.m  vybouraného

28      K    966008iii                maten.álu  na sk`ádku  na vzdálenost do  3  m  nebo  5  naložením  na  dopravní

prostředek z tíiib  DN  do  300  mm
W                                         " původni píopustek-
VV                                      Jll
w                                    Součet

D     997                       Přesunsutě

Z9    K   997nH"            ť:odv°nr::íní íg:;apYó::tiiba::nTa?,':,ž::'.'ua::`Seen:`s°tž::ítmkams hrubým

W                                           " kamenivo..

W                                       -7,05

kus                  1,000              357.00

1,000

1 '000

kus                  1,000               519,00

1,000

1 '000

kus                  1,000              563,00

1 '000

1'000

kus                 -1,000               253,20

kus                 -1,000       17582,70

kus                 -1,000       2Z820,00

kus                    1,000        11400,00

m                -1Z,000          2 48Z,30

-ZZ,000

-Z2'000

10,000

10,000
-12'000

kus            .22 ,220             950 ,00

-Jl;11fJ
-ZZ,220

kus                 4,040          3190,00

4,040
4,040

m3                 -3,8Z5          2207,70

-0,300

-2,000

-0'400

-Z,700

-1,125

-1 '1 Z5

-3,82.S

m                .2Z,000          i  398,30

-ZZ'000

-2Z,000

t                   -7,050                 58'90

-7'050

357,00

519,ooCoS,URSZ0i6

563"  :í URS2076

•253"::URS2oi6

-106 218,75

-1758z,7o::ÚRS2o%

•2Zszo,oo::ÚRSZ0i6

114oo,oo::ÚRS20i6

•Z9787,6o::URS20i6

-2110g,ooCosíURS2016

72887,6o;íUR52076

-8444A5::URS"i6

•3076Z,6o::URSZ"

-12 945 ,22.

-415,z5::URS20i6



VV

30      K    997221559

VV

VV

VV

31        K     997Z21561

VV

VV

VV

32      K     9972Z15ó9

VV

VV

VV

33       K     9972Z1611

34      K     997221815

35      K    9972Z1855

D998

36      K     998Z76101

součet
Vodorovná doprava suti  bez naložení,  ale se složeni'm  a s hrubým
urovnáni'm  Při'platek k ceně za  každý další i  započatý  1  km  přes  1  km
"  kamenivo"

-7,05`9

Součet

Vodorovná doprava suti  bez naloženi',  ale se složeni'm a s hrub)h
urovnám'm z kusových  matenálů,  i`a vzdá`enost do 1  km
"  bouraný beton"

-24,981

Součet

Vodorovná doprava suti  bez naloženi',  ale se složením a s  hrubým
urovnáním  Příplatek k ceně za  každý dalši' i  započatý  1  km  přes  i  km
"  bouraný  beton"

-24,98ť9

Součet

Nakládáni' na  dopravni'  prostředky  pro vodorovnou  dopravu  suti.

Poplatek za  ulozeni  stavebnino  odpadu  na  skladce  (sk`adkovne)
hptnn.vóhí`
Poplatek za  ulozeni  stavebniho  odpadu  na  skladce  (skladkovne)  z
kampniva

-7'050

t                -63,450                 12,90                                      .8i8,5i:;ÚRS2016

-63,450

-63,450

t               -Z4,981                58q                               .i47i,38::URS2016

-Z4'981

-Z4,981

t              -ZZ4,8Z9                 12,9o                                 .zgoo,zg::ÚRS2016

-ZZ4,8Z9

•Z24,8Z9

-32,131                    78,90

•Z4,981                150,00

-7,050               150,00

Přesun  hmot

Přesun  hmot  pro  trubni' vedeni' z trub z  plastických  hmot otevřený výkop               t              -121,293              10Z,30

-2  535,14

-3  747,15

-1057,50

-12  408,27

-12  408,27



KRYCI  LIST SOUPISU

Stavba:

iii/44319 Mariánské  Údoli' -Posluchov,  méně práce,  vícepráce

Objekt:

SO  102  -Propustky

SOupis:

SO  102-3  -Propustek č.3

KSO:

Místo: Mariánské  Údo\i'  -  Posluchov

Zadavatel:

Správa silnic olomouckého kraje,  Lipenská 753/120

Uchazeč:

COMMODUM,  spol.  s  r.o.,  756 27 Valašská  bystříce 225

Projektant:

Cekr CZ s.r.o.,  Mazalova  57/2,Šumperk

Poznámka:

Cena bez DPH

DPL základni'

snl'žená

Cena s  DPH

Základ  daně
-192  164,44

0,00

vCZK

CC-CZ:

Datum:          31.07.2017

lč:                    70960399

D lč :                 CZ709603 99

IČ:                    46577238

D IČ :                 CZ46 577238

lč:                      27821251

DIČ:                   CZ27821251

-192164,44

Sazba  daně                              Výše  daně

21,009/o                                    -40  354,53

15,009/o                                                     0,00

•232  518,97

REKAPITULACE  ČLENĚNÍ SOUPISU  PRACÍ

Stavba:

111/44319 Mariánské Údolí -Posluchov,  méně práce,  vi'cepráce

Objekt:

SO  102  -Propustky

SOupis:

SO  102-3  -Propustek č.3

Mi'sto:                                       Mari.ánské  údolí  -PosLuchov

Zadavatel:                           Správa silnic oLomouckého  kraje,  Lipenská 753/120
Uchazeč:                                 COMMODUM,  spol.  s  r.o.,  756  27 Valašská  bystřice  225

Kód  dílu  -  Popis

Náklady soupisu celkem

HSV  -  Práce a  dodávky HSV

1  -  Zemni' práce

2  -  Zakládáni'

3  -  Svislé a kompletni' konstrukce

4  -  Vodorovné konstrukce

5  -  Komunikace

8  - Trubni' vedeni'

9  -  Ostatni' konstrukce a práce-bouráni'

997 -  Přesun sutě

998  -  Přesun  hmot

Datum:          31.07.2017

Projektant Cekr  CZ  s.r.o.,  Mazalova  57/2,Sum

Cena  celkem  [CZK]

-192164,44

-192164,44

-72  031,74

-228,25

1  750,00
-5  983,73

-5  649,00

21  540,50
-106  218, 75

-12  945,22

-12  398,25



SOUPIS  PRACI

Stavba:

lH/443ig Manánské  Údoli.  -Posluchoy,  méně  práce,  vi'cepráce

Objekt,

SO  102 -Propustky

SOupis:

S0102-3  -Propustek č.3

Mariánské  Údoli`  -  Posluchov

Zadavatel:                          Správa silnic o`omouckého  kraje,  Lipenská 753/120
Uchazeč:                                CoMMODUM,  spol.  s  r.o.,  756  Z7 Valašská  bystřice 225

pČ  Ty              Kód
P

Náklady soupisu  celkem

DHSV

D1

1         K     li310712Z

2        K     132201201

K    132201209

VV

VV

4       K     162701105

VV

VV

5        K     171201211

VV

VV

VV

6        K     174101101

M    583336880

8        K     175i01201

VV

VY

Popis

Práce a dodávky HSV

Zemni' práce
odstraněni. podkladů  nebo  krytů s přemístěním-hho{ na Škláaku  na

vzdálenost do  3  m  nebo s  naloženi'm  na  dopravnT` prostředek v  ploše

jednotlivě do 50 m2 z kameniva hrubého drceného,  o tl.  vrst\y přes  ioo
do 200 mm
"  původní skladba  nad  propustkem..

-(2Z`2,5)

Mezisoučet
" púvodm. skladba  nad  propustkem..

(10`2,5)

Mezisoučet

Součet

Hloubem.  Úh š  do  2000  Ínm v hornině  tř.  3  objemu  do  100  n`3
•. výkop  pro  nový propustek"

-(22'2,5)`Z

Mezi.součet
•. výkop  pro  nový  propustek..

(11'Z,5)'2

Mezisoučet

Součet

Příplatek za  lepivost  k hloubeni' rýh  š  do  2000  mm  v hornině  tř.  3

-55'0,5

Součet
Vodorovné  přemi'stěni' výkopku  nebo sypaiiiny  po suchu  na  obvyklém
dopravni'm  prostřec!ku,  bez  naloženi' výkopku,  avšak se složeni'm  bez

rozhrnutí z  homíny tř.  i  až 4_na vzgái_enos!  přes_9_ooo .do  i_O ooo  m
-55

5oučet

Uložení 5ypaniny  poplatek za u[ožení sypaniny na skládce  (skládkovné)
"  odvoz  přebytečného výkopku  na skládku..

-55`1,8

Součet

Zá5yp jam,  Šachet rýh iiebo  kolem objektú sypaninou se zhutněni'm
•. zásyp  ko`em  nového  propustku  kamenivem"
•. nový  propustek   ..

-(2Z'Z,5`0,6)

Mezisoučet
•. zásyp  ko[em  nového  propustku  kamenivem..

•. nový  propustek   ..

(10'2,5'0,6)
Mezisoučet
Součet

kamenívo těžené hrubé frQkce 32-63
•. zásyp  kolem  nového  propustku  kameniveh..
-  nový  propustek  ..

-(22.2,5.0,6).1,96

Mezisoučet
'. zásyp ko`em  nového  propustku  kamenivem"
" nový  Propustek   H

(10.Z,5`0,6).1,96

Mezisoučet
Součet
obsypání objektů  nad  při.lehlým  původním  te'rénem  sypaí`inou z vhodných

homin i  až 4 nebo  maten.álem uloženým ve wdá[enosti do 3  m od
vnějšiho  kraje  objektu  pro jakoukoliv  mi.ru zhutnění P_ez prohození_
"  obsyp   kolem  nového  propustku  štěrkopískem"

"  nový  propustek  ~

Datum:          31.07.2017

Projektant Cekr CZ s.r.o.,  Mazalova 57/2,Šum

Mj      Mnoxm'      J[.cCž#]a       Cenacelkem  [CZK]       s:::t°avváa

-192164,44

m2               .30,000 |             Z19,30

-55,000

-55,000

25'000

25,000
-30,000

m3              .55,000 ,             234,10

-192164,44

-72  031,74

•6579no::ÚRs20|6

•12  875,50

-110,000

-110,000

55,000

55,000
-55,000

m3               -Z7,500                  12,10                                        -332,75

-27,500

-27,500

m3              .55,000              238,90

-55,000

-55,000

t                 -gg'ooo               150'oo

-99'000

-99'000

m3               -18,000                 73,90

-33'000

-33'000

15,000

15'000
-18'000

t               -35,280             280,00

-64'680

-64,680

29,400

29,400
-35,280

i       m3               .15,645               328,90

•13  i39,5o  ::  URS  20i6

•1485"o::URSzoi6

-1   330'20

-9878,4o.CnsLUR_SZ0i3

-5145ú4:;URS20i6



D2

10       K      Z15901101

D3

11       K     376312125

D4

12       K     451573111

D5

13       K     564871111

D8

14      K     895941311

VV

VV

VV

15     M    5524Z3200

VV

VV

VV

16     M    592238570

VV

VV

VV

17     M    592238620

VV

VV

VV

-(22`2,5'0,6)

(3,14'0,25*0,25)*22

Mezisoučet
"  obsyp   kolem  nového  propustku  štěrkopi'skem"

(10'2,5`0,6)
•(3,14'0,25to,25)'10

Mezisoučet

Součet

Kameriivo pňrodní  těžené pro stavebni  úče[y   PTK   (drobné, hrubé,
Štěrkopísky)  štěrkopísky frakce    0-32   pískovna  Hulin
" obsyp   kolem  nového  propustku  štěrkopi`skem"

"  nový propustek   "

-t22*Z,5*O,6r2,02

(3,14*0,25*0,25)*22*2,02

Mezisoučet
"  obsyp   ko[em  nového  propustku  Štěrkopi'skem"

(10*2,5*0,6)*2,02
•(3,14*0,25.0,25)*10*2,02

Mezisoučet

Součet

Zakládáni'
ZhutněnT' podloži' z  homin  soudržných  do 9Z%  PS  nebo  nesoudržných

sypkých  l(d)  do 0,8
"  nový  propustek "
"  výkop  pod  nový  propustek"

-(22`2,5)

Mezisoučet
" výkop  pod  nový  propustek"

(1 ť2,5)
Mezisoučet

Součet

Svislé a kompletm' konstrukce
Stěny Šachet tl do 2oo mm z  betonu  prostého se zvýšenými  nároky na

prostředí tř.  C  Z5/30 vč.  bedněni' a  oclbedněni'
" vtok do  propustku"

"stěny  atypické Šachty  bez dna"

0,5

Součet

Vodorovné konstrukce

Lože pod  potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku
"  nový  propustek "

"    podsyp  pod  troubu  nového  F>ropiistku"

-(22'2,5)`0,3

Mezisoučet
"   podsyp  pod  troubu  nového  propustku"

( 11 `2, 5)'0 , 3

Mezisoučet

Součet

Komunikace
Podklad ze štěrkodrti ŠD 5  rozprostřeni'm a zhutněním,  po zhutnění tl  250

mm
"  skladba  pod  konstrukci'  komunikace"

-(22*2,5)

Mezisoučet
"  skladba  pod  konstrukci'  komunikace"

(10'2,5)

Mezisoučet

Součet

Trubm'vedeni`

Zřízeni' vpusti  kanalizačni` uliční z  betonových  dílců  typ  UVB-50
" vtok do  propustku"

1

Součet

mřiž čtvercovó D 400-,  plochó 500x500mm
•.  vtok do  propustku..

1

součet

skruž betonová pro  uliční  vpust' homí  TBV-CL4501295/5b,  45x30x5  cm
" vtok do  propustku"

1

součet

skruž betonovó  pro  ulični  vpust' středová TBV-Q. 450129516a 45x30x5 cm
" vtok do  propu5tku"

1

Součet

-33,000

4,318

-28,68Z

15,000
-1,963

13,037

-15,645

t               -31,ó03             250,00

-66,660

8,721
-57,939

30,300
-3,964

26'33ó
-31,603

m2              -27,500                   8,30

-55,000

-55,000

27,500

27,500
-27,500

m3                   0,500          3  500,00

0,500

0,500

m3                  -8,250               7Z5,30

-16,500

-16,500

8,250

8,250
-8,Z50

m2              -30,000              188,30

-55,000

-55,000

Z5,000

Z5,000
-30,000

kus                    1,000           1340,00

1 ,000

1,000

kus                1,000         4 480,00

1,000

1,000

kus                 1,000             357 ,00

1,000

1,000

kus                  1,000             357,00

1,000

1 , 000

•7 90075  :; UR5 20Í6

-228,25

-2Z8,25

1  750,00

1  750,00

-5  983,73

-5  983,73   :TS  URS  Z0ij

-5  649,00

-5649po::ÚRS20i6

21540,50

1  340,00

357,00



is     M    592238660

VV

VV

VV

19     M    592238740

VV

VV

VV

Z0       K     89920Z111

VV

VV

VV

21      M    552423320

22      K    899202211

D9

2}       K     919411131

Z4      K     9i94131Z1

25      K     919441211

26     M    5922254óO

VV

VV

27      K     919521013

28     M    592211380

VV

VV

Z9       K     96Z042.3ZO

30       K     966008111

VV

VV

VY

D997

Preíobrikáty pro uliční  vpusti dilce betonové pro ulični vpusti skruž

přechodovó TBV-Q.450.2701325lil        45-2713Z,5111
•. vtok do  propustku"

1

Součet

Prefobrikáty pro ulíčni vpustí ďlce betonové pro ulični vpusti vpList.
dešt.ová  uliční  s  rómem  koš pozink.  C3  DIN  4052, vysoký,  róm 5001300
•. vtok do  propustku..

''

Součet

osazeni. mříži`  litinových včetně rámů  a  košů  na  bahno  hmotnosti

jednotlivě  přes 50  do  100  kg
" na vtokový objekt'.

1

Součet

Výrobky  konalizačni  lítinové  a ocelové vtokové  mřiže  plochá  800x800-4-

stranný rám

Demontáž mň.ži' `itinoyých včetně  rámů,  hmotnosti jednotlivě  přes 50 do

100  Kg

ostatm' konstrukce a práce-bourám'
Če[o  propustku  z  betonu  prostého se zvýšenými  nároky na  prostředi.,  pro

propustek z trub  DN  300  až 500  mm
Vtoková ji.mka  propustku z  betonu  prostého  se zvýšenými  nároky na

pro5tředi' tř.  C 25/30,  propustku z trub  DN  do  800  mm

'1       kus

kL'S

)kus

čeio  propustku ze zdiva z  lomového  kamene,  pro  propustekz trub  DN  300   (      kus

až 500  mm

Poznómka  k souboru  cen:
i .  Ceny jsou určeny  pro  čela  propustků bez svahových  křldel  o spódu  do  10 %o. 2.
Ceriy  nelze použlt pro  čela  propustků z trub  DN  přes  800 mm Q  pro čela  se
svahovymi  křidly,  kceré  se  oceňuJ.i  cenam.i  čós[1  A 0i  kotalogu  82i-i  hlosty.  3. Y

cenóch 9i9 41-1 i 1 i  až .i i4i  jsou započteny .i  náklady  na zdlvo základu a zdivo

nadzákladové z betonu  prostého,  řírrisu z betonu Íe[ezového, zřizenl  bedněni  a jeho
oclstraněn.i. 4.  V  cenóch 9i9 44-1211  a .i2Zi  jsou započteny 1  nóklady na  maltLi

cementovou  prc) zdívo z  lomcivého  kamene.  maltu  cemeritovou  pro spárovónl zdlva ,
na řimsu z betonu železového, zřizeni beclněni a jeho odstraněnl. 5. V cenách
nejsou započteny náklady na:  a) zemni  próce,  které se  oceňuj.i  cenarni  souborů cen
katalosu  800.1  Zemni  práce,  b) zóbradli,  které  se  oceňuje  cenoml čóstl A oi
katalosu  821.1  Mosty,  c)  ocelovou výztuž  řlmsy,  která se  oceňuje  cenaml  čóstl A 01
katalosu  821-1  Mosty.  6.  Pro výpočet přesunu  hmot se  celkovó hmotnost polDžky
5nlžl  o  hmotncist  betoriu.  pokud je beton  dodóvón přlmo  na  m.isto zabudováni  nebo
do prostoru  technolosícké  manipuloce.

Trouby pro sploškové odpadni vody železobetonové  troLiby hrdlové přimé

s inte3rovaným  těsněnim TZH-Q.400lz500   intesro   40  x 250 Ť 7,5

10/Z,5.1,01

součet

Zřízení  propustků  a  hospodářských  přejezdů z trub  betonovýéh  a
železobetonových do  DN 400
H  nový Propustek..

•22

Mezisoučet
•. nový  propustek"

10

Mezisoučet

Součet

Trouby  pro  dešt.ové odpadni  vody železobetonové  přimé  kruhového

průřezu,  osmiúhelnikové, zesilené TZP-Q.  40011000           D40  x  l00 x 8
•22'1,01

Součet

Bourání zdiva z betonu  prostého  nac!základového  objemu  do  i  m3
"  bouráni. betonového vtokového  objektu  šachta  i.i ,5,  v=2m-
_  dno''

-(1 '1,5)'0,Z
" boční stěíly''

•(1+1,5)`2.0,2-Z
..  strop..

•(1+l,5).2.O,4+0,Z

Mezisoučet
-betonové zdivo  čei   propustku~

-Z,5*1,5'0,3

Meztsoučet

Součet
Bourání trubm.ho  propustku  s  odk`izením  a uloženi.m  vybouraného

materiálu  na skládku  na vzdálenost do  3  m  nebo  s  na[ožením  na dopravni'

prostředek z trub  DN  do  300  mm•'  původní propustek..

-22

Součet

Přesun  sutě

Strana 4 z 5

ku5

ku5

m3

1,000               519,00

1'000

1,000

1,000             563,00

1,000

1,000

1'000,              653,Z0

1,000

1'000

1,000\     13524,50

-1'ooo,              253,20

-1,000        1758Z,70

-1,000        ZZ820'00

1'000        11400,00

4,040,       3190'00

4'040
4,040

-12,000          Z  48Z,30

-22'000

-2Z'000

10,000

10,000
-12,000

-22 ,Z20              950 ,00

-m;rlJJ
-22,Z20

-3,R;n:5        z7!f fíl ,]o

-0'300

-Z,000

-0,400

-2'700

-1'1Z5

-1,125

-3'825

-ZZ,000           1398,30

-2Z,000

-22,000

579w   ;; URS207ó

563f lo   co:  URS 20i6

65L2o::URS20i6

13  524,50
CS  ÚRS 2016

0J

-Z53,zo::URSzoi6

-106  218,75

-17  582,70

-ZZ  820,00

CS  ÚRS  2016

01

CS  ÚRS  Z016

01

«4oo,oo::URS2oi6

12887,6oCoS{URS20i6

-Z9787,6o:;URS20i6

-27  709,oo   gí uRS2076

•8444ú5:;URSz"

-3076Z,6o::URSzoi6

-12 945,22



31        K     997ZZ1551

VV

VV

VV

3Z      K     997221559

VV

VV

VV

33       K     997Z21561

VV

VV

VV

34      K    997Z21569

VV

VV

VV

35       K     997221611

36      K     997221815

37      K    997221855

D998

38      K    998276101

Vodorovná doprava suti bez natožení,  ale se složeni'm a s hrubým
urovnáni'm ze sypkých  materiálů,  na vzdálenost do  1  km
"  kamenwo"

-7,05

Součet

Vodorovná doprava suti  bez naložem',  ale se složeni'm  a s hrubým
urovnáním  Přl'platek k ceně za  každý da`ši' i započatý  1  km  přes  i  km
"  kameni.vo"

-7,05'9

Součet

Vodorovná doprava suti  bez naložení,  ale se složením a s hrubým
urovnáni`m z kusových  materiálů,  na vzdálenost do  1  km
"  bouraný  beton"

-24,981

Součet

Vodorovná doprava suti  bez naložení,  ale se složením a s  hrubým
urovnáni`m  Přl'platek  k ceně za  každý dalši` i  započatý  1   km  přes  1   km
"  bouraný  beton"

-24,98ť9

Součet

Nakládáni'  na  dopravní  prostředky  pro vodorovnou  dopravu  suti

Poplatek za  ulozeni  stavebniho  odpadu  na  skladce  (skladkovne)
hptnníwéhí`
Poplatek za  ulozem  stavebniho  odpadu  na  sklaclce  (skladkovne)  z
kampni.va

t                  -7,050

-7,050

-7,050

t                -63 , 450

-63,450

-63'450

t                 -Z4,981

-24,981

-24,981

t              -Z24, 8Z9

-224,8Z9

•ZZ4,8Z9

-32,131

-24,981

-7,050

Přesun  hmot

Přesun  hmot  pro  trubni' vedení z trub z  plasti.ckých  hmot otevřený výkop              t             -1Z1,195

58,90                                     .4i5,25  ::  URS  2016

12,90                                       .8i8,5i   ::  URS  Z016

58,90                          "i,38  :: URS 2016

12,90                               .z goo,zg  ::  URS 20%

78,90                                   -2  535,14

150,00                                   -3  747,15

150,00                                    -1057,50

-12  398,25

102,30                                 -i2  398,25  ::  URS  Z014



KRYCI  LIST SOUPISU

Stavba:

111/44319 Mariánské  Údoti'  -Posluchov,  méně  práce,  vi'cepráce

Objekt:

SO  102  -Propustky

SOupis:

SO  102 -4 -Propustek č.  4

KSO:

M1'Sto: Mariánské  Údoli'  -  Posluchov

Zadavatel:

Správa silnic Olomouckého kraje,  Lipenská 753/ 120

Uchazeč:

COMMODUM,  spol.  s  r.o.,  756 27 Valašská  bystřice  225

Projektant:
Cekr CZ s.r.o.,  Mazalova  57/Z,Šumperk

Poznámka:

Cena bez DPH

DPLzákladni`

sni`žená

Cena s  DPH

Základ daně
175  404,02

0,00

vCZK

CC-CZ:

Datum:          31.07.2017

lč :                   709 60399

DIČ:                  CZ70960399

lč:                    46577Z38

D IČ:                 CZ46 57723 8

lč:                      27821251

DIČ:                   CZ27821251

175 404,02

Sazba  daně                               Výše  daně

21,00%                                  36  834,84

15,009Ío                                                    0,00

212  238,86

REKAPITULACE  ČLENĚNÍ SOUPISU  PRAci

Stavba:

111/44319 Mariánské Údoli' -Posluchov,  méně  práce,  vi'cepráce

Objekt:

SO  102  -Propustky

SOupis:

SO  102 -4 -Propustek č.  4

Manánské Údoli' -  Posluchov

Zadavatel:                           Správa silnic oLomouckého  kraje,  Lipenská 753/ 120
Uchazeč:                                  COMMODUM,  spol.  s  r.o.,  756  Z7 Va`ašská  bystřice 225

Kód  di'lu  -  Popis

Náklady soupisu celkem

HSV  -  Práce a dodávky HSV

1  -  Zemni' práce

2  -  Zakládáni'

3  -  Svi.slé a kompletm' konstrukce

4  -  Vodorovné konstrukce

5  -  Komunikace

8  - Trubni' vedeni'

9  -  Ostatni' konstrukce a práce-bouráni'

997  -  Přesun  sutě

998  -  Přesun  hmot

Datum:          31.07.2017

Projektant Cekr CZ  s.r.o.,  Mazalova  57/2,Šum

Cena  celkem  [CZK]

175 404,02

175 404,02

69  610,62

228,25

1  750,00

5  983,73

12183,50

21  793,70

49110,60

3  762,64

10 980,98



SOUPIS  PRACI

Stavba:

111/44319 Mariánské  Údoli`  -Posluchov,  méně  práce,  vi'cepráce

Objekt:

SO  i02 . Propustky

SOupis:

SO  102 -4 i  Propustek č.  4

Mariánské  ÚdolT. -  Posluchov

Zadavatel:                          Správa silnic olomouckého  kraje,  Lipenská 753/i20
Uchazeč:                               COMMODUM,  spol.  s  r.o.,  756  Z7 Valašská  bystřice 225

pČTy              Kód
P

Náklady soupisu  ce[kem

DHSV

D1

1         K     113107122

VV

YV

VV

2        K     113107142

VV

VV

VV

3        K     13220120i

VV

VV

VV

4        K     132201209

VV

VV

5        K     16Z701105

VV

VV

6        K     171201211

VV

VV

VV

K     174101101

13        M    583336880

9        K     175101201

10     M    583373440

Popis

Práce a dodávky HSV

Zemni' práce
odstíaněni. podkladů  nebo kíytů s přemís-těhíh--hrhóť na sktádku  ha

vzdálenost do  3  m  nebo  s  naloženim  na  dopravní  prostředek v  ploše

jednotlivě do 5o m2 z kameniva hrubého drceného,  o  tl  vrstvy přes  ioo
do  200  mm
" původm. skladba  nad  propustkem..

(10-Z,5)

Součet

Odstraněn]'  podkladu  p`  do  50  m2 živi.čných  t\  100  mm
~  původní skladba vozovky-

(8`Z,5)

Součet

Hloubení  Úh  Š  do  2000  mm v hornlně  tř.  3  objemu  do  100  m3
" výkop pro no\ý propustek-

(11 'Z,5)-Z

Součet

Příp`atek za  lepivost  k h`oubeni  rýh š do 2000  mm v  homině  tř.  3

55'0'5

Součet

Vodoíovné  přemi.stěni. výkopku  nebo sypaniny  po suchu  na  obvyklém
c!opravním  pÍostředku,  bez  naložení vÝkopku,  avšak se složením  bez

rozhrnutí z  horniny tř.  i  až 4  na_vzd.álenost přes_9_ Q00 do  lQ  0_00  m

55

Součet

Uložení sypaniny  poplatek za  uložení sypaniny na 5kládce  (skládkovné)
" odvoz  přebytečného výkopku  na  skládku`.

55`1,8

Součet

Zásyp ]-am,  Šachet rýh  nebo  kolem  objektú sypaninou se zhutněním
~ zásyp  ko`em  nového  propustku  kamenlvem"

"  nový  propustek   ~

(10`2,5`0,6)

Součet

komenivo těžené  hrubé frokce 32-63
" zásyp  kolem  nového  propustku  kameni-vem"-

-nový propustek  -

( 10`2,5-0, 6).1,96

Součet

obsypání objektů  nad  při`eh\ým  původni'm  terénem  sypanínou z vhodných

hornín  1  až 4  nebo  materiálem  u`ožeí`ým ve vzdáleíiosti  do  3  m  od
vnějši.ho  kra].e  objektu  pro jakoukoll_v Íp]._ru zhutTění Ě>_ez prohozeni
-obsyp   ko`em  nového  propustku  Štěrkopískem..

-nový  propustek   ..

(10'2,5`0,6)
-(3,14.0,25.0,25).10

Součet

Kamenivo přírcidni  těžené  pro stovebni  účely   PTK   (drobné,  hrubé,
Štěrkopisky)  Štěrkopisky f ral`ce    o-32   piskovna  Hulin
" obsyp   ko`em  nového  propustku  ŠtěíkopT.skem-

" nový propustek   "

(io.Z,5.0,6).Z,02
•(3,14`0,25.0,25).10`Z,02

Součet

Zakládáni.

Strar`a  2 z 4

Datiim:          31.07.2017

Projektant Cekr CZ s.r.o.,  Mazalova 57/Z,šum

T__..ML|°_žS.ťr'      J[.cCž#]a       Cena ceikem  [czK]

175  404,02

m2      -         25,000-             2i9,30

25,000

25'000

m2                20,000              135,90

20,000

20,000

m3                55,000              234,io

55,000

55,000

m3                 27,500.                1Z,io

27'500

27,500

m3                55,000              238,90

55,000

55'000

t         ,          99,ooo,             15o,oo

99,000

99'000

m3                15,000                 73,9o

15,000

15,000

t                29,400             280,00

Z9,400

29,400

m3                 i3,037              328,90

15'000
-1,963

13'037

t                 26,33ó             250,00

cenová
soustava

175  404,02

69  610,62

548z,5o:;ÚRS20i6

27i8,oo::Uťl4

12  875,50

332,75

13i39io::URSZ0i6

1485opo_::URS-Zui6

1108,50

ď232,Oo;íuffs2Ui3

4287,87::URS20i6

6584,ooCo:URS2oi6

228,25



11         K      215901101

VV

VV

VV

D3

12       K     376312125

D4

13        K     451573111

D5

14       K     564871111

VV

VV

VV

15       K     57234011Z

VV

VV

VV

D8

16       K     895941311

VV

VV

VV

17     M    552423200

VV

VV

VV

18     M    592238570

VV

VV

VV

19     M    592238620

VV

VV

VV

20     M    592238660

VV

VV

VV

21      M    592238740

VV

VV

VV

22       K     899202111

VV

VV

VV

23     M    552423320

D9

24       K     919441211

Zhutnění podloži' z hornin soudržných  do 92%  PS  nebo  nesoudržných

sypkých  l(d)  do 0,8
•. vykop  pod  nový  propustek"

(1 ť2,5)
Součet

Svislé a kompletni' konstrukce
Stěny  šachet tl  do 200  mm  z  betonu  prostého  se  zvýšenými  nároky  na

prostředi' tř.  C  Z5/30 vč.  bednění a  odbedněni.
" vtok  do  propustku"

"stěny  atypické  Šachty  bez  dna"

0,5

Součet

Vodorovné konstrukce
Lože  pod  potrubi. otevřený výkop ze štěrkopi`sku
"  nový  propustek "
•.   podsyp  pod  troubu  nového  propustku"

( 11 'Z,5)'0, 3

Součet

Komunikace
Podk[ad  ze Štěrkodrti  ŠD s  rozprostřeni'm  a zhutněni'm,  po  zhutněnt' tl.  250

mm
"  skladba  pod  konstrukci'  komunikace"

( 10*2 , 5 )

Součet

Vyspraveni'  krytu  komuni.kaci'  po  překopech  i.nženýrských  si'ti'  plochy  do  15

m2  asfa(tovým  betonem  ACO  (AB),  po  zhutněni'  tl.  přes  50  do 70  mm
"  komunikace  nad  propustkem"

(8`2,5)

Součet

Trubm' vedeni'

Zři'zení vpusti`  kanali.začni.  uličm. z  betonových  di'lců  typ  UVB-50
" vtok do  propustku"

1

součet

mňž čtvercová D 400-,  plochá 500x500mm
"  vtok do  propustku.'

1

Součet

skruž  betonovó pro  uličn'i  vF)ust. horní  TBV-Q.450/295/ 5b,  45x30x5  cm
•.  vtok  do  propustku..

1

Součet

skruž  betonová  pro  ulični  vpust. středová TBV-Q.450129516i]  45x30x5  cm
"  vtok do  propustku"

1

Součet

Prefabrikáty pro uličn;  vpijsti  ďlce betonové  pro uliční vpusti  sk!-už

přechodová TBV-Q450-2701325111         45-27132,5111
" vtok do  propustku"

1

Součet

Prefabrikáty pro uličn;  vpusti  ďlce betonové  pro ulični vpusti  vpust'
dešt.ová  ulíčni  s  rámem  koš  pozink.  C3  DIN  4052,  vysoký,  rám  5001300
" vtok  do  propustku"

1

Součet

osazem'  mři'ži'  litinových  včetně  rámů  a  košů  na  bahno  hmotnosti

jednotlivě  přes  50  do  100  kg
"  na  vtokový  ob]ekt"

1

Součet
Výrobky  kanalízační  litinové a ocelové vtokové mř;že plochó 800xsOO 4-
sfrcinný rdm

Ostatm' konstrukce a  práce-bourám'
čelo  propustku ze zdiva z lomového  kamene,  pro  propustek z trub DN  300
až  500  mm

m2               27,500                  8,30

27,500

27,500

m3                   0,500          3  500,00

0,500

0,500

m3                   8,250              725,30

8,250

8,250

m2                 25,000               188,30

25,000

25,000

m2                20,000              373,80

20,000

20,000

kus                   1,000          1340,00

1 ,000

1,000

kus                  1,000         4 480,00

1,000

1 , 000

kus                 1,000             357 ,00

1 ,000

1,000

kus                  1,000              357,00

1 , 000

1,000

kus                  1,000              519,00

1,000

1,000

kus                 1,000             563,00

1,000

1,000

kus                    1,000               653,Z0

1,000

1 ,000

kus                   1,000        13524,50

kus                    1,000        11400,00

228,25

1  750,00

1  750,00

5  983,73

5 98373  :;  URS  ZoH

12183,50

4707,5o::ÚRS20i6

7476,oo::URS20|6

21  793,70

1   340,00

4 480«  :; UR5 2077

357,00

357,00

5w  8; URS 20ÍÓ

563m  g; uRS 207Ó

653,2o::URS2oi6

73524pg;URS207Ó

49110,60

114oo,oo8:ÚRS20i6



25      K     919521013

VV

VV

VV

26     M    592225460

VV

VV

D997

Z7      K     9972Z1551

K     9972Z1559

29       K     997ZZ1611

30      K     997221845

31       K     9972Z1855

D998

32      K     998276101

Poznómka  k souboru cen:

i .  Ceny jsou  určeny pro  čela  propustků  bez svahových  křidel  o spádu dci  io %.  2.
Ceny rie[ze použlt pro  čela  propustků z trub  DN  pře5 800 iTim  a  pro  čela se

svohovýmí  křídly.  které  se oceňujl  cenom.i  částl A 0i  kati]lo3u  82i.i  Nosty.  3.  V
cenách  9 i9 4i-11 i i  až -114i  jsou započteny .i  naklady na zdlvo zók`(odu a zdivo
nadzáklodové z  betonu proscého.  ř.imsu z betonu ÍelezDvého, zřizenl  bedněnl  a jeho
odscraněni.  4.  V  cenách  gi9 44-i2i i  a  -122(  Jsau započteny i  náklady  na  ma[tu
cementovou pro zdivo z lornovéhci kamene ,  maltu cementovou pro sparováni  zd`iva.
ria  řlrnsu z  betonu Ze[ezového, zřizeni  bedněri Q Jehci odstraněnl. 5. V cenóch
nejsou započteny náklady no.. a) zemri próce. které se oceňujl cenarnl souborů cen
katolo3u  8oo-i  Zemnl próce,  b) zóbradli,  které se oceňuL|e  cenoml čó5tl A 0i
katalosu  82i-i  Mosty.  c)  oce[ovou výztuž  řirrisy.  kteró  se oceňuJe  cemml  čósti  A 01
kQtolosu  82i-i  Mosty.  6.  Pro výpočet přesunu hrTiot se  celková  hmotnost položky
snížl o hrnatnost betonu, pokud je  I)eton dodóvón přlmo  na  m.isto zabudováni  nebo
do prostoru  technolo3ické  manlpulace.

Zřízení  propustků  a  hospodářských  přejezdů-z trub  betonovÝch  a

železobetoí`ových  do  DN  400
m                10,000         2482,30                              2482„o:;URS2016

" nový  pÍopustek"

10

Součet

Trouby  pro splaškové_o?pa!_ni  v?dy_že!e_z_o!b?t;nové  t:~oub_y_Prdl~OV.é  přimé         kus

s intesrovoným  těsnéním TZH-Q.40012500   intesro   40 x 250 x 7,5

10/2,5-1,01

Součet

Přesun sutě
Vodorovná doprava suti bez na`ožení,  ale se složením a s hrubým
urovnáním ze sypkých materiálú,  na vzdálenost do  i  km
~  kamer`tvo..

5,875
'` živicď

3,6Z

Součet

Vodorovná doprava suti bez naložení,  ate se s`ož-ením a s hrubým
urovnáním  Příp`atek k ceně za  každý da`Ši i započatý i  km  přes i  km
" kamenivo..

5,875-9
~ ŽM.ce.'

3,62-9

Součet

Nakládáni.  na dopravni' prostředky pro vodorovnou  dopravu  suti

Pop(atek za uložení stavebni.ho odpadu  na skládce  -(skládkovné)  z
asfaltoyých  poyrch ů
Pop`atek za  u[ožem  stavebniho  odpadu  na  skladcé  (skládkovne)  z

kampniva

Přesun  hmot

Přesun hmot pro trubni. yedení z trub z p`astických hmot otevřený výkop

10,000

10,000

4,o4o.      3  ígo„                           ,2687úo  á;ÚR52o%

4,o4o
4,040

3  762,64

t                    9,495                58,90                                      559,z6::Ú%2016

5,875

3,620

9,495

t             85,455            1Zm                          m37::ÚRs2o%

52,875

32,580

85,455

t                    9'495 749,16

470,60

881,25

CS  URS  Z016

.Í)1

CS  ÚRS  2016

01
• CS  IJR5  2016

_nl_

10  980,98

1098o,98::URS20i4
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KRYCI  LIST SOUPISU

Stavba:

111/44319 Mariánské Údolí -Posluchov,  méně  práce,  vi'cepráce

Objekt:

SO  102  -Propustky

SOupis:

SO  102 -5  -Propustek č.  5

KSO:

M''sto: Mariánské  Údoli'  -  Posluchov

Zadavatel:

Správa silnic olomouckého kraje,  Li'penská 753/ 120

Uchazeč:

CoMMODUM,  spol  s  r.o.,  756  27 Valašská  bystřice 225

Projektant:

Cekr CZ s.r.o.,  Mazalova  57/2,Šumperk

Poznámka:

Cena bez DPH

Dpr základnT'

sn''žená

Cena s  DPH

Základ daně

195  443,15

0,00

vCZK

CC-CZ:

Datum:          31.07.2017

lč:                   70960399

Dlč :                 CZ70960399

lč:                   46577238

DIČ:                  CZ46577Z38

lč:                      27821251

DIČ:                  CZ27821251

195  443,15

Sazba  daně                              Výše  daně

21,00%                                   41043,06

15,00%                                                 0,00

236 486,21

REKAPITULACE  ČLENĚNÍ SOUPISU  PRAci

Stavba :

111 /44319  Man.ánské  Údoli'  -Posluchov,  méně  práce,  vi'cepráce

Objekt:

S0102  -Propustky

SOupis:

SO  102 -5 -Propustek č.  5

Mariánské  ÚdoLi' -  Posluchov

Zadavatel:                           Správa silnic olomouckého kraje,  Li.penská 753/ 120
Uchazeč:                                 COMMODUM,  spol.  s  r.o.,  756  27  Valašská  bystři`ce  225

Kód  di'lu  -  Popis

Náklady soupisu celkem

HSV  -  Práce a dodávky HSV

1  -  Zemni' práce

2  -  Zakládáni'

3  -  Svislé a  kompletni' konstrukce

4 -  Vodorovné konstrukce

5  -  l(omuni.kace

8  - Trubni` vedeni'

9  -Ostatní konstrukce a práce-bouráni'

997 -  Přesun  sutě

998  -  Přesun  hmot

Datum:          31.07.2017

Projektant  Cekr CZ  s.r.o.,  Mazalova  57/2,Šum

Cena  celkem  [CZK]

195  443,15

195  443,15

79  082,79

259,38

1  750,00

6 7 99 ,Č/Í9

12  889,63

21793,70

56155,95

4118,47

12  593,54



SOUPIS  PRACI

Stavba:

lll/443i 9 Mariánské  Údoli`  -Posluchoy,  méně  práce,  vi`cepráce

Objekt:

SO  i02 -Propustky

SOupis:

SO  102  -5  I  Propustek  č.  5

Mariánské  Údoli. -  Posluchov

Zadavatel:                         Spíáva si`nic olomouckého  kraje,  Lipenská 753/i 20
Uchazeč:                                COMMODUM,  spol.  s  r.o.,  756 27  Valašská  bystřice 225

pČ  Ty              Kód
P

Náklady soupisu  ce[kem

Popis

D     HSV                  PráceadodávkyHSV

D     i                            Zemni'práce
odstraněni  podkladů  nebo  krytú  s  É)řehi.s{ě-ni'm  h-mot na-skládku  na

1          K      11310712Z
vzc!álenost do  3  m  nebo s  na`ožením  na  dopravni  prostředek v  ploše

jednotlivě  do  5o  m2 2  kameniva  hrubého  clrceného,  o  tl.  vrstvy přes  ioo
do  200  mm

W                                          " původní sk[adba  nad  propustkem"

W                                              (11,5'2,5)

yv                                         Sou čet

Z       K    li3i0714Z               Odstraněni.  podkladu  pl  do  50  m2 živi.čÍ`ých  tl  l00  mm

W                                         "  původní skladba vozovky-
W                                           (8`2,5)

vy                                         Součet

3       K    13220i20i                Hloubenirýhšdo2000  mmvhorninětř.  3  objemu  do  l00m3

W                                        " výkop pro  nový propustek"

W                                             (12,5.Z,5)`2

YV                                               Součet

4       K    132201209                Příplatekza  [ep(vost  k hloubení  rýh š do 2000  iTim v homině  tř.  3

VV                                                  6Z,5`0,5

w                                     Součet
Vodorovné  přemi'stění výkopku  nebo sypaniny  po suchu  na  obvyklém

5       K    162701105               dopravním  prostředku,  bez  naloženi.výkopku,  avšakse složením  bez
rozhrnutí z  horniny tř.  i  až 4 na  vzdál_e.nost přes  9 _Q_00 do  io  000  m

W                                           6Z,5

vv                                         S ol'čet

6       K    17i2oi2ii                Uložení sypaniny  poplatekza  u[oženi'sypaniny na sk`ádce  (skládkovné)

Vy                                          -odvoz  přebytečného výkopkii  na  skládku-

VV                                                  62,5.1,8

VV                                             Sou čet

174101101

8       M    583336880

9         K     175101Z01

io     M    583373440

Zásyp jam,  šachet rÝh  nebo  kolem  objektů sypaninou 5e zhutněni'm
" zásyp  kolem  nového  propustku  kame-ni-vem"    -`     --

"  nový pÍopustek   .'

(11,5.Z,5.0,6)

Součet

kamenivo těžené hrLibé frakce 32-63
-zásyp ko`em nového propustku kamenivem-

-nový propustek   -

(11,5`Z,5.0,6).1,96

Součel
obsypání  ob].ektů  nad  přilehlým  původním  €e;énem sypaninou z vhodných

hornin i  až 4 nebo  materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3  m od
vnějši'ho kraje objektu pro jakoukow míru zhutněm' bez prohození
"  obsyp   ko`em  nového  propustku štěrkopískem"

~ nový propustek   ..

(1 i ,5.Z,5.0,6)
•(3,14to,25.0,25).il,5

Součet

Kameriivo přirodni  těžené pro stavebnl  účely   PTK   (drobné, hrubé,
štěrkopisky)  štěrkopísky  frokce     o.32   pískovna  Hulin
" obsyp   ko`em  nového  propustku  ŠtěrkopT.skem"

- nový propustek  "

(i l ,5.2,5.0, 6).2,02
-(3,i 4`0,25-0,25).i i ,5.Z,OZ

Součet

Zakládám'

Datum:          31.07.2017

Projektant Cekr CZ s.r.o.,  Mazalova 57/2,Šum

Mj       Množstvi.      J[.ccze#]a       Cenacelkem  [CZK]        s:::t°avváa

195  443,15

m2               28,750             219,30

28'750

28,750

m2      `         20,000               135,90

20'000
20,000

m3                62,500             234,io

62,500

62,500

m3                   31,2501                  12,10

31,250

31,Z50

m3                 62,500              238,90

62,500

62,500

t                112,500               150,00

112,500

112,500

m3                 17,250 i                73,90

17,250

17'250

t                   33,810               Z80,OO

33,810

33'810

m3                 14,993               328,90

17,250
-2,257

14'993

t         ,       30,286             250,00

195  443 ,15

79rjR;l,J9

6304,88:;ÚRS20t6

27",oo;:URS"

14  631,Z5

378,13

1493i25::URS20i6

16875Úo::URSzoi6

1  274,78

946€,8o.:;UR5Z0i3

493Ho::URS20i6

757i.5oCo:URS2oió

259,38



11         K      215901101

VV

VV

VV

D3

12       K     376312125

VV

VV

VV

VV

D4

K     451573111

D5

14       K     564871111

VV

VV

VV

15       K     572340112

VV

VV

VV

D8

16       K     895941311

VV

VV

VV

17     M    552423200

VV

VV

YV

18     M    592238570

VV

VV

VV

J9    M    592238620

VV

VV

VV

20     M    592238660

VV

VV

VV

21      M    592238740

VV

VV

YV

22       K     899202111

VV

VV

VV

23     M    552423320

D9

Z4      k     919441211

Zhutnění pod(oži` z  hormn  soudržných  do  92%  PS  nebo  nesoudržných

sypkých  l(d)  do 0,8
" výkop  pod  no\ý propustek"

(12,5`2,5)

Součet

Svislé a kompletni' konstrukce
Stěny Šachet  tl do  200  mm  z  betonu  prostého se zvýšenými.  nároky  na

prostředi' tř.  C  25/30 vč.  bedněni' a  odbedněni'
" vtok  do  propustku"

"stěny atypické Šachty bez dna"

0,5

Součet

Vodorovné konstrukce
Lože  pod  potrubi' otevřený výkop ze  štěrkopT'sku
"  nový  propustek  "

"   podsyp pod  troubu  nového propustku"

(12,5.2,5).0,3

Součet

Komunikace
Podklad  ze  štěrkodrti  ŠD  s  rozprostřen]'m  a  zhutněni'm,  po zhutněn.' tl  250

mm
"  skladba  pod  konstrukci'  komunikace"

(11,5`2,5)

Součet

Vyspraveni'  krytu  komuni.kací po  pře'kopech  inženýrských  sT'ti'  plochy do  15

m2  asfaltovym  betonem ACO  (AB),  po zhutněni' tl  přes 50 do 70 mm
"  komunikace  nad  propustkem"

(8'2,5)
Součet

Trubni' vedeni'

Zři'zeni' vpusti  kanalizační uli.čni' z  betonových  di'lců  typ  UVB-50
"  vtok  do  propustku"

1

Součet

mříž čtvercová D 400-, plochá 500x500mm
" vtok do  propustku"

1

Součet

skruž  betonovó  pro  ulični  vpList' horni  TBV-Q.450/29515b,  45x30x5  cm
" vtok do  propustku"

1

Součet

skruž  betonovó pro u[iční  vpust. středovó TBV-Q.450/ 29516o 45x30x5 cm
"  vtok do  propustku"

1

součet
Prefabrikáty pro uliční vpListi důce betonové pro uličn;  vpusti skruž

přechodová TBV-Q.450-2701325111         45-Z7132,5iii
" vtok do  propustku"

1

Součet•;r-;=Érikátyprouiičnívpustiducebetonovép[ouiič?í,vpu,sti.v^p.u,s`ť,

deit.ová uliční  s  rámem  koš pozink.  C3  DIN  4052,  vysoký,  rám 5001300
"  vtok do  propustku"

1

Součet

osazeni'  mři'ži' litinových  včetně  rámů  a  košů  na  bahno  hmotnosti

jednotljvě přes 50 do  100 kg
"  na vtokový ob)ekt"

1

Součet•i-Sšáy>Řanatizačn"novéaoceiovévtokovémřižepiochó80ox8oo4-

stranný rám

Ostatni' konstrukce a práce-bouráni'
Čelo  propustku ze zdiva z lomového kamene,  pro propustek z trub DN  300

až 500  mm
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m2                  31,250                     8,30                                          259,38

31,250

31 , 250

m3                  0,500          3500,00

0,500

0,500

m3                   9,375              725,30

9,375

9,375

m2                 28,750               188,30

28,750

28,750

m2                20,000              373,80

20,000

20,000

kus                    1,000           1340,00

1,000

1 '000

kus                1,000         4 480,00

1,000

1,000

kus                  1,000             357 ,00

1,000

1,000

I`us                   1,000              357,00

1,000

1,000

kus                  1,000              519,00

1,000

1,000

kus                  1,000              563,00

1,000

1,000

kus                   1,000               653,20

1,000

1 ,000

kus                   Í,OOO        73524,50

kus                    1,00011400,00

1  750,00

1  750,00

6  799,69

6 799,69  ::  URS zoi3

12  889,63

5413Á3::ÚRS20i6

7476,oo:ísuRS2016

21  793,70

1   340,00

357,00

357,00

5íg"  :; L/RS207ó

563w   g;  URS2076

653"8;ÚRS20i6

„524r5o:;ÚRS2o%

56155,95

ii400/m:ísúRs2016



Z5      K     9195Zi013

VV

VV

VV

26     M    592225460

VV

VV

27      K    919561025

D997

28       K     9972Z1551

29      K    997221559

30      K     99722161i

31       K     99722t845

32      K     997221855

D998

33       K     998Z76io1

Poznarnka k souboru cem
i:`É':;;;-5o`;:;i;n;;ročelapropustřůbez.5v_apoých^±ř.Idel__o_SFŠ_dux^d,O.1,3%.2.
ie-;;:e'i-z-e-p-oriit'p;očeiap;opustkůztrťb.PN.pře.s8.00Tma.p.r:fe,l,a~::
:;i'í;S;i[áfáTy:rkterése.oceňuJicenamičás.ti4?i.katalo3,u83i±:1,_^|o.SP:.:...V•c.:;:c.;.;;;iťíii'i;Z-i"jso-uzapočtenyinókladyna=.dlvo3akla.d.ua.Z9Iro_
`*;;:Ái-a;ové;betonuprost-ého,římsuzbetonuželezo_vého,.zří.3?n.i,bednénl,fJeho
•:ó:5i;;šě-ril. i. V cenócri gig 44-i2ii  a .i22i  ]sou započteny i náklady ,no n:a!tu
-c-e-;.;;t;v;uórozdivozlornovéhokamene,ma.ltu.c:men,tovou.p:o.SPÉ,r?:_ó:!Lzdiva,
`*.á;;u i -b€ionu žeiezového, zřizeri bedněni a ]epo odstrgnE.ni. 5.  V.cenÉch
•;ej;;;=;poitenynókladyna=a)zemnlpróce,Ťterése.oc.eňujl:rQ.rj.:o^u*růcen

k:a`:olo3u`800.i  žemrii  p;áce .  b| zábradll.  k_teré  se. oceřuJe  cen.aTl  čóst_1_± ?!
í:á;t_a,_:š;=_82,",osty..C,oce,oVouvýztužřímsy,kterósep.ceňťjecenam:fÉ::,±A.o,
k-a-t-al-o-3u 82 m  hiosů.  6.  Pro rýpočet přesunu hTot.s.e celkovó. hmot?os:_p?r?ž_k!,':~níi;-o;i;:;ná;t be:onu, poku;á ]e beion dodóván přlmo rio misto zabudován.i nebo

do prostoru  technolo31cké manipulace.

Zř].zeíií  propustků  a  hospodářských  přejezdů z trub betonových  a

žetezobetonových  do DN 400
1         m         i           11,500:          248Z,30

" nový propustek"

11,5

Součet-Ť;;o-;i:y pro sp|aškové odpodn.Nody železo-betonové  trouby hrdl_oV_é přímé        kus

s integrovaným  těsněnim TZH.Q.4_0012500   in5esro  40  x 250 x 7,5

iz,5/2,5.1,01

součet

Řezání  trun želbet.  propustků   DN 400-6o0

Přesun sutě
Vodorovná doprava siiti bez naložení,  a`e se složeníh a s hrubým
urovnánírn ze sypkých  mateíiá`ů,  na vzdá`enost do i  km
•.  kamenivo.`

6'756
" živ'ce"

3,6Z

Součet

Vodorovná  doprava  suti  bez naložem.,  ale se s`oženi.m a s  hrubým

urovnáním  Při.platek  k ceně za  každý  další i započatý i  km  přes  i  km
"  kamenivo-

6,756'C)
~ ž'yice"

3 , 62_9

Součet

Nakládání na  dopravn].  prostředky pro vodorovnou  dopravu  suti

Poplatek za  iiložení stavebního  odpadu  na sktádce  (sk`ádkovné)  z

asfaltoyých  povrch ů'Pop`atek za ulozem  stavebniho  odp-adu  na 5kladce  (sk.adkovne)  z

kampniva

11,500

11,500

5'050          3190,00

5,050

5,050

28546fi::Ú%20%

Uwgjoco:URSzoi6

ks                     1,000               ,00,00                                         100'00

4118,47

t               10,376             58"                                6iu5::ÚRS20%

6'756

3,620

10,376

t                  93,384                 12,90 no465::ÚRS2o|6

60'804

3Z,580

93,384

t                   10,376                 78,90                                        818,67

t                      3,620 |              130,00                                         470,60

t         '            6,756,             150,00

Přesun  hmot

Přesunhmotprotrubnivedeníztrubzp(astickýchhmototevřenývÝkop     '        t               123,104              i02,30

1013,40

CS U RS  .10 T6

_nl_

CS  ÚRS  2016

01
•CS  URS  Z016

.Í)..

12  593,54

12.593i4.:;URS.10i4
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KRYCI  LIST SOUPISU

Stavba:

111/44319 Mariánské  Údolí -Posluchov,  méně  práce,  vi'cepráce

Objekt,

SO  10Z  -Propustky

SOup,'s,

SO  102 -6 -Propustek č.  6

KSO:

M''sto: Mariánské  Údo`i'  -  Posluchov

Zadavatel:
Správa si`nic olomouckého kraje,  Lipenská 753/120

Uchazeč:

CoMMODUM,  spol.  s  r.o.,  756  27 Valašská bystřice  225

Projektant:
Cekr CZ s.r.o.,  Mazalova 57/2,Šumperk

Poznámka:

Cena bez DPH

Dpr základni'

sn''žená

Cena s DPH

Základ  daně

12  587,55

0,00

vCZK

CC-CZ:

Datum:          31.07.2017

lč :                   709 60399

D lč :                 CZ70960399

lč:                   46577238

D IČ :                 CZ4657723 8

lč:                      27821251

DIČ:                   CZZ78Z1251

12  587,55

Sazba  daně                              Výše  daně

21,009Ía                                         2  643,39

15,00%                                                0,00

15  230,94

REKAPITULACE  ČLENĚNí SOUPISU  PRACÍ

Stavba:

iii/44319 Manánské  Údoli' -Posluchov,  méně práce,  vi'cepráce

Objekt:

SO  10Z  -Propustky

SOupis:

SO  102 -ó -Propustek č.  6

Mi'sto:                                      Mariánské  údoli'  -PosLuchov

Zadavatel:                           Správa silnic olomouckého kraje,  Lipenská 753/ 120
Uchazeč:                                 COMMODUM,  spol.  s  r.o.,  756  27 Valašská  bystři`ce  225

Kód  di'Lu  -  Popis

Náklady soupisu celkem

HSV  -  Práce a dodávky HSV

3  -  Svislé a kompletni' konstrukce

6  -  Úpravy povrchů,  podlahy a osazováni` výplní

8  - Trubní vedeni'

9  -  Ostatni' konstrukce a práce,  bouránT'

997 -  Přesun  sutě

998  -  Přesun  hmot

Datum:          31.07.2017

Projektant Cekr CZ s.r.o.,  Mazalova  57/2,Sum

Cena  celkem  [CZK]

12  587,55

12  587,55

3  910,01

73,35

7 850,00

304,68

97,50

352,01
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SOUPIS  PRACI

Stavba;

lll/443i9 Man.ánské Údolí -Posluchov,  méně  práce,  vi'cepráce

Objekt:

50102  -Propustky

SOupis:

SO  102  -6  -Propustek  č.  6

Mariánské  Údo\i'  -  Posluchov

Zadavatel:                          Správa silnic o`omouckého  kraje,  Lipenská 753/120
Uchazeč:                               COMMODUM,  spol  s  r.o.,  756  27 Valašská  bystřice 2Z5

pČTy              Kód
P

Náklady  soupisu  celkem

DHSV

D3

1         K     317321018

PSC

VV

VV

VV

2         K     317353111

PSC

VV

VV

VV

VV

3        K     3173531i2

PSC

4        K     317361016

VV

VV

D6

5        K     623131127

VV

VV

•VV

D8

6        K     895931114

D9

7       K    966054121

VV

VV

VV

S        K     966071729

VV

VV

9        K     96607985i

VV

VV

D997

io      K    9970i3509

Popis

Práce  a  dodávky  HSV

Svislé  a  kompletni' konstrukce

Římsy opěmých zdí a va`ů z betonu železového tř.  C 30/37

Poznámka  k souboru cen:
i . Ceny [ze  podlt i pro řimsy ze železového betonu provóděné  technoloslcky
sc)učasně s  betonáíl zdl.  Z.  Množstvl v m3 se  určl jako souči.n výšky řimsy,  šlřky

opérné zdl v h[ově včetně vyložeri řlmsy a délky provóděné řlmy a délky provóděné
řlmsy.

" opěrné  ři.msy"

(Z,5'0,6`0,2)
Součet

Bednění říms opěrných zdi' a valů jakéhokow ivaíu  přímých, zalomených
nebo jinak zakřívených zřízení

Poznámka  k souboru ceri:
i. V cenóch nejsou započteny nóklady na podpémé  konstrukce pod  bedněn.im řírns.
Tyto práce  se  oceňujl přlslušiiýml cenaml kotalosu  sOO.3  l.ešenl.
- opěíné  římsy..

(2,5'0,8)

(0,6-0,2)`Z

Součet

Bednění ř].ms  opěrných zdí a valů jakéhokoliv  tvaru  při.mých,  zatomených

nebo jinak zakřivených  odstranění

F`oznómko  k souboru cen:
i. V cenách nejsou zopočteny náklady ria podpěrné komtrukce pod  bedněním řlrris.
Tyto próce  se oceňuJl přlslušným.i  cenami  katalosu  sOO.3  Lešenl.

Výztuž  říms  opěmých zdí a vatů zT-o-ce{i-i-0  505  (R)  nebo  Bst 500

0,3`0,09

Součet

Úpravy povrchů,  podlahy a osazováni` výplm'
Podkladni a spojovaci vrstva vnějších  omítaných  ploch  penetrace akrylát-
silikonová  nanášená  ručně pjli.řú  nebo sloupů
~stávajíci. betonová  řimsa  pro  reáiiz.áci nadbetonávky-

(2,5'0,6)

Součet

Trubní vedeni.

Vtoková  mříž  horské vpusti s  ráíTiem,  dodávka  a  osazení 2m2

0statni' konstrukce a práce,  bouráni'

Vybourání části. říms ze železobetonu vyložených do 5oo mm
" opěrné  římsy..

2,5

Součet
Bouráni  p`otových  s`oupků  a vzpěr oce`ovÝch  trubkových  nebo

profílovaných  výšky  do 2,50  m  odřezáním
Z,5/0,5

Součet

F'řerušení  různých  ocelových  profilů  průřezu  do  100  mm2

4'Z
Součet

Přesun sutě
Odvoz suti  a vybouraných  hmot na skládku  nebo  meziskládku  se-složeni'm,

na  vzdálenost Př+.platek k ceně za  každý další i započatý  i  km  přes  i  km
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Datum:          31.07.2017

Projektant Cekr CZ s.r.o.,  Maza`ova 57/2,Šum

MJ       Množstvi'      J[.ccze#]a       Cenacelkem  [CZK]

12  587,55

m3                  0,300          3  750,00

m2 666,00

t                       O,OZ7,      41200,00

rJ,ÍjíIJ
0,027

m2                  1,50o                48,9o

1 '500

1,500

kus                   1,000          7850,00

9.96

Cenová
soustava      i

12  587,55

3  910,01

11Z5,oo:ÍURS.Z01ó

H9M4::URS20i6

"077::URS2oi6

H12,4o_.:: ť_RS Z016      -

7 850,00

7 850,00

304,68

i25,ooá:.uR_s2uT6

100,00

79'68_-::""

97'50

17,67::ÚRS20i6



VV

12      K     997013802

D998

13       K     998153131

Poznamka k souboru ceri:
i .  Délka odvozu suti je vzdólenost od misto naložení suti na dopravní prostředek až

po misto složeni na určené  sklódce nebo meziskládce.  2. V ceně  -350i  ]sou
zopočteny i  nak[ady  na složení  suti  m  skládku  nebo meziskládku.  3   Ceny jsou
určeny pro odvoz suti rKi skládku nebo meziskládku Jokýmkoliv zpŮsobem silniční
dopravy (i prostřednictvim k!.ntejnerů). 4` odvoz suti z meziskládky se oceňuje
cer®u  997 01 -3511.

Odvoz  sutj  a vybouraných  hmot z  mezisk\ádky  na  skládku  s  naložem'm  a  se
složeni`m,  na  vzdálenost  do  1  km

Poznómka k souboru cen:
1.  Delka odvozu suti je vzdálenost od m'ista naložení suti  na doprovni prostředek ria
meziskládce až po místo složení na určene skláclce.  2. V ceně jsou započteny i
naklady na naložení suti  na dopravní prostředek a jej'i složen.i na sklódku`  3 . Cena je
určena pro odvoz suti  na skládku jakýrnkoliv způsol>em silniční  dopravy  (i

prostředrictvím  konte)nerů).  4.  Př'iplatek  k ceně za  každý  da[ší  i  započoty  1  km  přes
1  km se oceňuje  cenou 997  01 -3509.

o,3*9  .Přepočtené  koefici'entem  množstvi'

Poplatek za  uloženi' stavebni'ho  odpadu  na  skládce  (skládkovné)
že`ezobetonového

Poznámkj] k souboru cem
1. Ceny uvedené v souboru  lze  po dohodě upravit podle mistních podmiriek.  2.
Uloženi odpadů rieuvedenych v souboru cen se oceňuje individuólně.  3 . V cenach je
započitán poplatek zo uklódari odpadu dle zákona  18512001  Sb. 4. Případné drcení
stavebního odpadu [ze ocenit souborern cen 997 00-60 Drcení stavebn'iho odpadu z
katalogu  sOO-6  Demolice  objektů.

Přesun  hmot
Přesun  hmot  pro zdi  a valy samostatné se svislou  nosnou  konstrukci`

zděnou  nebo  monolitickou  betonovou  tyčovou  nebo  plošnou  vodorovná
dopravni' vzdálenost  do  50  m,  pro zdi  vyšky do  12  m

t                     2,700                 12,90

Z,700

t                     0,300              150,00

34,83   :]S  URS  2oi6

4"o:;URS20i6

352,01

t                      3,441                102,3o                                          352,oi::ÚRS2016




