
Smlouva o dílo

na provedeni stavebních prací (dále jen ,,smlouva")

Zakázka:

Čáslav - sportovní areál Vodranty - oprava komunikací a ploch

OBjEDNATEL:

ZHOTOVITEL:

Město Čáslav
Nám. Jana Ž'žky z Trocnova 1, 286 01Čáslav
lČ: 002 36 021
DIČ: CZ00236021

zastoupené: Ing. jaromírem Strnadem, starostou města
zástupce l oprávněný pracovník ve věcech technických:

(dále jen ,,objednatel")

Konstrukce a dopravní stavby s.r.o.
sídlo: Zbraslavice 2, 285 21Zbraslavice
lČ: 28447085
DIČ: CZ28447085
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
pod sp. zn. (oddíl, vložka) C 142142
bankovní spojení:

č. účtu:
zastoupený: Ing. Michalem Holíkem, jednatelem společnosti
(dále jen ,,zhotovitel")

Objednatel a zhotovitel uzavÍrajÍ podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku tuto smlouvu o dílo:

1.

Předmět plněni

1.1. Předmětem této smlouvy je provedeni stavby zhotovitelem pro objednatele: ,,Čáslav -
sportovní areál Vodranty - oprava komunikací a ploch" v rozsahu blíže vymezeném v technické
zprávě a ve výkazu výměr (dále jen ,,dílo").

1. 2. Zhotovitel je povinen provést za podmínek stanovených touto smlouvou účelně a efektivně
stavební práce, činnosti a úkoly v rozsahu a podle nabídky zhotovitele při realizaci díla, a to

v souladu se zadávací dokumentací akce.
Pro vyloučeni pochybností se stanovi, že plnění, resp. splněni závazku zhotovitele popsaného

výše v tomto odstavci se v této smlouvě označuje rovněž jako ,,provádění", resp. ,,provedeni

díla" zhotovitelem.
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1.3. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby při provádění díla nedošlo ke škodám na majetku, zdraví,
životech, přírodě ani životním prostředí.

1.4. Veškeré práce budou provedeny s odbornou péčí dle platných právních předpisů. Pokud si to
charakter prací vyžádá, musí být zajištěno vydání povoleni příslušných orgánů veřejné správy.

Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastním nákladem provedení všech potřebných technických či

jiných zkoušek-'potřebných pro realizaci a řádné užIvánI díla, pokud je jejich provedeni obecně

závaznými právními předpisy požadováno (např. technické (dňči) zkoušky jednotlivých
.komponentů díla), a to tak, aby byly vykonány nejpozději do 5 dnů před lhůtou uvedenou

v bodě 4.1. Objednatel se zavazuje poskytovat k tomu zhotoviteli potřebnou součinnost.

2.

Podmínky zhotovováni díla

2.1. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost i nebezpečí.

2.2. Korespondence a platební doklady, které budou objednateli zasílány zhotovitelem, musí být

označeny číslem smlouvy objednatele a názvem akce. Neoznačenou korespondenci a platební

doklady má objednatel právo vrátit zhotoviteli.
2.3. Požadovaná kvalita a způsob její kontroly musí být provedeny v souladu se zadávací

dokumentaci.
2.4. DomnIvá-li se zhotovitel, že pro řádné prováděni prací existují překážky, musí to neprodleně

písemně ohlásit objednateli. Opomene-li toto oznámení, může uplatnit jen ty okolnosti, které

byly objednateli známy včetně jejich účinků.
2.5. Zhotovitel je povinen respektovat trasy rozvodů a instalací, které nebudou stavbou dotčeny či

měněny (viz bod 9.5). Případné poškozenívýše uvedeného půjde k tíži zhotovitele.

3.

Předáni staveniště

3.1. Objednatel předá protokolárně zhotoviteli staveniště nejpozději do 10 dnů od podpisu smlouvy.

4.

Doba plněni

4.1. Zahájení realizace díla: po předáni a převzetí staveniště.
Kompletní dokončeni díla: do 2 měsíců ode dne předáni a převzetí staveniště.

Kompletním dokončením díla se rozumí dokončeni díla včetně jeho předání bez vad a

nedodělků oboustranně potvrzeným předávacím protokolem.
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4.2. Lhůty prováděni budou prodlouženy:

· jestliže překážky v prováděni díla zavinil objednatel

· jestliže přerušeni prací bylo zaviněno vyšší moci, nebo jinými okolnostmi
nezaviněnými zhotovitelem

· v případě nepříznivých klimatických podmínek, které mají vliv na technologii a kvalitu
prací

5.

Cena

5.1. Cena za provedení díla podle této smlouvy je cenou určenou podle rozpočtu, který je součástí

nabídky zhotovitele, jež tvoří přílohu Č. 1 této smlouvy (dále jen ,,rozpočet"). Tento rozpočet

se považuje za rozpočet závazný, úplný a tVOřÍCÍ nedilnou součást této smlouvy.

Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí 917 000,-

(slovy: devět set sedmnáct tisíc korun českých).

DPH: 192 570,-

(slovy: jedno sto devadesát dva tisíc pět set sedmdesát korun českých).

Cena za provedení díla podle rozpočtu včetně DPH činí1109 570,-

Slovy: jeden milion jedno sto devět tisíc pět set sedmdesát korun českých).

Tato celková cena je fixní, konečnou a závaznou cenou za provedení díla. Rovněž jednotkové

ceny uvedené v rozpočtu, ze kterých se celková cena skládá, jsou fixní, konečné a závazné.

5.2. jestliže zhotovitel zjistí v průběhu prací nové skutečnosti ov|ivňujÍcÍ rozpočet, oznámí to
bezodkladně písemně objednateli.

5.3. Cena určená dle rozpočtu podle bodu 5.1. této smlouvy může být zpřesněna nebo upravena
jen dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem, za podmínek stanovených touto smlouvou.

5.4. požaduje-li objednatel písemně nebo vyplývá-li z objednatelem vyžádané změny projektu
odlišné provedení prací od popisu nebo od kvalitativních podmínek obsažených v zadávací

dokumentaci, musí být před jejich prováděním dohodnuta odpovjdajÍcÍ cena. O výsledné

částky, které vyplynou z oceněnítěchto prací, bude pak formou dodatku ke smlouvě zvýšena a

nebo snížena cena sjednaná ve smlouvě.

5.5. Bude-li objednatelem vyžadováno provedeni prací, které nejsou obsaženy v zadávací
dokumentaci stavby (vícepráce), musí na tuto skutečnost zhotovitele upozornit před

zahájením těchto prací. V tomto případě musí být dohodnuta nová cena před jejich

zahájením.

5.6. Veškeré vícepráce, které zhotovitel provede nad rozsah předmětu této smlouvy po případném
zpřesnění rozpočtu nebo zadávací dokumentace bez výzvy nebo souhlasu objednatele, které

nejsou v souladu s touto smlouvou, hradIzhotovitel.

5.7. výše DPH se bude řídit předpisy platnýmiv době realizace díla.

5.8. Objednatel upozorňuje zhotovitele, že je plátcem DPH. Na předmětné stavební práce se
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vztahuje režim přenesené daňové povinnosti, a to v souladu s ustanoveními § 92a) a § 92e)

zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel

vystaví daňový doklad na provedené stavební práce bez DPH. Na vystaveném dokladu uvede

zhotovitel sdělení, že ,,daň odvede zákazník" v souladu s § 29 odst. 2 písm. C) zákona č.

235/2004 Sb., o dani za přidané hodnoty.

..

6.

Platební podmínky

6.1. Objednatel nebude poskytovat zálohy.

6.2. Provedené práce budou fakturovány po ukončeni díla na základě zjišťovacího protokolu
odsouhlaseného a podepsaného pověřenou osobou objednatele. Faktura musí obsahovat

náležitosti daňového dokladu a číslo smlouvy o dílo.

6.3. Úhrada bude provedena na základě faktury s přiloženým zjišťovacím protokolem dle bodu 6.2.
vystavené zhotovitelem a odsouhlasené objednatelem. Splatnost faktury je 30 kalendářních

dnů od jejího doručení objednateli. Námitky proti údajům uvedeným ve faktuře může

objednatel uplatnit do konce lhůty její splatnosti s tím, že ji odešle zhotoviteli s uvedením

výhrad. Tímto okamžikem se zastaví lhůta splatnosti. Od okamžiku doručení opravené faktury

objednateli běží nová lhůta splatnosti faktury. Objednatel uhradí fakturu bezhotovostním

převodem na bankovní účet zhotovitele, přičemž cena a její jednotlivé části se považují za

zaplacené řádně a včas, je-li poslední den lhůty splatnosti odepsána částka z účtu objednatele

ve prospěch účtu zhotovitele.

6.4. Fakturu uvedenou v bodě 6.2. je zhotovitel oprávněn vystavit pouze na základě oběma
stranami písemně odsouhlaseného soupisu bez vad provedených prací a komponentů díla

v uplynulých 30 dnech a jejich cen, přičemž cena prací a komponentů musí v jednotlivých

položkách přesně odpovídat údajům obsaženým v rozpočtu podle bodu 5.1. Pouze takto

oboustranně odsouhlasené práce, komponenty a jejich cenu je zhotovitel oprávněn

objednateli fakturovat. K faktuře, obsahujÍcÍ práce, komponenty či cenu neodsouhlasenou

shora uvedeným postupem se nepřihKžI a objednatel není povinen v ni fakturovanou částku

uhradit.

6.5. Úrok z prodlení při neplacení ze strany objednatele činí 0,05 % z nezaplacené částky za každý
den prodlení.

7.

Záruční podmínky, odpovědnost za vady

7.1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět díla bude proveden v souladu s touto smlouvou,
platnými českými normami a předpisy a požadavky objednatele, že technická řešení

a navržená zařIzenI budou v souladu s požadovanými parametry, uvedenými
v předaných podkladech, zejména v zadávací dokumentaci stavby s názvem ,,Čáslav - sportovní

areál Vodranty - oprava komunikací a ploch".
7.2. Zhotovitel poskytuje na zhotovené dílo záruku v délce trvání 60 měsíců. Na dodávky

a zařjzenÍ a na pohyblivé části pak zhotovitel poskytuje záruku v takové délce, jaká je
poskytnuta jejich dodavatelem.
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7.3 Záruka počíná běžet dnem protoko|árního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
7.4. Objednatel se zavazuje, že připadnou reklamaci vady díla uplatní bezodkladně po jejím

zjištění písemnou formou a navrhne přiměřenou lhůtu k jejímu odstraněni.
7.5. Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním případných vad díla nejpozději do 14 dnů

od uplatnění oprávněné reklamace objednatelem a vady odstranit v co nejkratším
technicky možném termínu. Termín odstranění vad se dohodne písemnou formou.
jestliže zhotovitél v této lhůtě vadu neodstraní, je objednatel oprávněn dát vadu na jeho
náklady odstranit.

.7.6. Do odstranění vady nemusí objednatel platit část ceny za provedeni díla odhadem přiměřeně
odpovjdajÍcÍ jeho právu na slevu.

8.

SpolupůsobenI a podklady objednatele

8.1. Objednatel předá zhotoviteli dokumentaci zakázky při předáni staveniště.

8.2. Vykazuji-li práce zhotovitele nedostatky nebo odporujI-li smlouvě, musí je zhotovitel nahradit
pracemi bezvadnými. Pokud zhotovitel v přiměřené lhůtě vady neodstraní, může objednatel

od smlouvy odstoupit.

8.3. Objednatel si vyhrazuje právo měnit zadávací dokumentaci, případně vypustit provedení
některých prací. je však povinen řešit cenové otázky a případně ilhůtu prováděni díla.

9.

Povinnosti zhotovitele

9.1. Zhotovitel bude dodržovat všeobecné podmínky bezpečnosti práce a požární ochrany. Dnem
předání staveniště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řIzenI prací,

dodržováni předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví, za zachování pořádku na staveništi.

9.2. Zhotovitel dále bude dodržovat zákon č. 185/2001 Sb. a veškeré předpisy platné pro
odpadové hospodářství a nakládánís odpady.

9.3. Zhotovitel bude při plněni předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péči. zavazuje se
dodržovat všeobecně závazné směrnice, předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy.

Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami

oprávněných pracovníků smluvních stran, kteří jsou uvedeni v záhlaví smlouvy, a rozhodnutími

a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy.

9.4. Zhotovitel zaručuje, že inženýrské postupy, prostředky atd. používané pro zhotovení a provoz
díla bud' vlastni, nebo je oprávněn je používat bez porušeni práv třetích stran. Zhotovitel se

zavazuje zprostit objednatele jakékoliv odpovědnosti a žalob vyp|ývajÍcÍch z použÍvánj

takovýchto postupů, projektů atd. ve spojeni se zhotovením a provozem díla podle této

smlouvy.

9.5. Zhotovitel je povinen si před zahájením opatřit informace o stávajÍcÍch inženýrských sItích
a rozvodech, které procházejí stavbou, aby nedošlo k jejich poškozeni. Za poškození odpovídá

zhotovitel.

9.6. Zhotovitel se zavazuje provést za úhradu vícepráce požadované objednatelem, jejichž nutnost
vyplynula v průběhu pracia nejsou zahrnutyv zadávacídokumentaci.

9.7. Zhotovitel je povinen vybudovat objekty zařIzeni staveniště tak, aby jejich výstavbou nevznikly
žádné škody na sousedních objektech a pozemcích. Po ukončení realizace díla uvede
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zhotovitel staveniště do původního stavu. PovolenI k užívánI a vybudováni objektů zs si zajisti

zhotovitel. Náklady na vybudováni, udržováni a odklizeni objektů zs jsou zahrnuty v ceně.

9.8. Zhotovitel je povinen využívat veřejné komunikace jen v souladu s platnými předpisy. Pokud
vzniknou jejím užIvánIm škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel.

9.9. Před zakrytím prací a konstrukci, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah, nebo
kvalitu, je zhot0vite| povinen včas a prokazatelně vyzvat zástupce objednatele k provedení

kontroly. V opačném případě je zhotovitel povinen zakryté práce odkrýt na vlastni náklady.
.

10.

Předání díla

10.1. Objednatel se zavazuje, že řádně dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení

dohodnutou cenu.
10.2. Zhotovitel splní svou povinnost řádně provést a dokončit dílo tím, že ukonči stavební

a montážní práce, úspěšně provede individuá|ní zkoušky předepsané zvláštnImi předpisy,

závaznými normami a projektovou dokumentaci a předá příslušné doklady a ukončené dílo

objednateli.
10.3. Zhotovitel odevzdá a objednatel přejímá dílo v rozsahu předmětu veřejné zakázky.

Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít. Řádným ukončením díla je

jeho provedeni podle smlouvy, bez vad a nedodělků.
10.4. Splněním dodávky stavby se rozumí úplné dokončení stavby, její vyklizení a podepsání

posledního zápisu o předáni a převzetí stavby, předání dokladů o předepsaných zkouškách

a revizích, zápisy o prověřeni prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací a o smontovaném

zařIzenI. Náležitosti zápisů musí být stejné jako u zápisů o provedených zkouškách.

10.5. Zhotovitel vyzve pracovníka objednatele pověřeného jednáním ve věcech smluvních k převzetí

díla písemně 3 dny předem.
10.6. O předání a převzetí ukončeného díla bude sepsán Zápis o předáni a převzetí díla. Povinnost

dodat je splněna řádným předáním a převzetím díla. Povinnost odebrat je splněna prohlášením

objednatele o tom, že dílo přejímá, uvedeném v Zápisu o předání a převzetí díla.

10.7. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby podepsání Zápisu o předáni a převzetí

objednatelem, kdy vlastnické právo přechází na objednatele.

11.

Vyklizeni staveniště

11.1. Zhotovitel vyklidí staveniště do 10 dnů po předání díla a odstraněnivšech vad a nedodělků.

12.

Vlastnické právo

12.1. Objednatel se stává vlastníkem zhotoveného díla po jeho protokolárnIm předání a převzetí.
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13.

Smluvní pokuty

13.1. V případě prodlení zhotovitele s řádným provedením a předáním díla vtermínu dle smlouvy

o dílo, postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši 5.000,- kč za každý den
..prodlení.

13.2. V případě prodlení zhotovitele se zahájením stavby do 10 dnů od předáni staveniště, postihuje

objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši 3.000,- kč za každý den prodlení.

13.3. V případě prodlení zhotovitele s termínem vyklizeni staveniště, postihuje objednatel

zhotovitele smluvní pokutou ve výši 2.000,- kč za každý den prodlení.

13.4. V případě prodlení zhotovitele s terminem dodatečné lhůty poskytnuté objednatelem nebo

dohodnuté smluvními stranami pro odstranění vad a nedodělků zjištěných při předáni

a převzetí díla nebo jeho části nebo v průběhu záruční doby, postihuje objednatel zhotovitele

smluvní pokutou ve výši 2.000,- kč za každý den prodlení.
13.5. Smluvní pokutou není dotčeno právo objednatele na náhradu škody, kterou zhotovitel způsobil

objednateli nesplněním svých povinností vyp|ývajÍcÍch z obecně závazných předpisů či z této

smlouvy.
13.6. Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu do 30 dnů po obdržení faktury vystavené

objednatelem.

14.

Zvláštní ujednání

14.1. Zhotovitel prohlašuje, že mu bylo uděleno oprávnění k provádění Činnosti, které jsou
předmětem této smlouvy. Zhotovitel neprodleně oznámí objednateli jakoukoli změnu týkajIcI
se autorizovaných osob nebo živnostenského oprávnění zhotovitele. V případě vÍce jak
desetidenního prodlení zhotovitele se splněním konečného terminu provedeni díla, nebo
pokud bude z jiných skutečnosti zjevné, že zhotovitel z důvodů na své straně dílo nedokončí ve
sjednaném termínu, může objednatel od této smlouvy odstoupit. Objednatel je oprávněn od
této smlouvy odstoupit také tehdy, pokud zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou a
nezjedná nápravu ani do 10 dnů poté, co ktomu byl objednatelem vyzván.

14.2. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním smlouvy v registru smluv na webových stránkách
Portálu veřejné správy v souladu se zákonem č. 340/2015 o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),
zveřejněni zajistí objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě
nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského

zákoníku.
14.3. Zhotovitel souhlasí se zpracováním svých osobních údajů objednatelem ve vztahu k zákonu

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a
uchováním osobních dat, které budou použity v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.,

občanského zákoníku.
14.4. Zhotovitel si je vědom, že v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o

finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) ve
znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
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15.

Závěrečná ustanovení

15.1. Smlouva je vypracována ve čtyřech vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdrží dvě

vyhotovení.
15.2. Pokud není touio smlouvou stanoveno jinak, řIdí se vztahy účastníků obecně závaznými

předpisy, zejména ustanoveními obchodního, případně občanského zákoníku České repybliky.

15.3. Smlouva je uzavřená okamžikem podpisu smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

15.4. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které budou

platné, jestliže budou řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních

stran. Ostatní ujednání pracovníků obou smluvních stran týkajIcI se realizace akce se považují

jen za přípravné jednání.

15.5. Pro platnost dodatků k této smlouvě se vyžaduje dohoda o celém textu.
15.6. Uzavřeni této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Čáslavi č. 361/2017 ze dne

10.10.2017.

VČáslavi,dne Z jí. 10- 2o47

Objednatel: Zhotovitel:
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ROZPOČET

Objekt: komunnikace a plochy

Objednatel: Město Čáslav

Zhotovitel: Konstrukce a dopravní stavby s.r.o.
Datum: 3.10.2017

Zpracoval:

P'Č KCN Kód položky Pop's MJ Množství Cena

celkem jednotková Cena celkem
1 2 3 4 5 6 7 8

HSV

1

Práce a dodávky HSV

Zemní práce 133 917,00
1 221 113154113 Frézování živičného krytu ti 50 mm pruh š 0,5 m pI do 500 m2 bez překážek v trase m2 1 160,900 80,00 92 872,00
2 221 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 50,000 65,00 3 250,00
3 001 120001101 příp|atek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedeni m3 10,323 371,00 3 830,00
4 001 122202202 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3 m3 34,410 120,00 4 129,00
5 001 132201102 HloubenI rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3 m3 7,686 450,00 3 459,00
6 001 162401102 Vodorovné přemistěnľ do 2000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 m3 42,096 85,00 3 578,00
7 001 167101102 Nakládánívýkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 42,096 150,00 6 314,00
8 001 171201201 Uloženi sypaniny na skládky m3 42,096 16,00 674,00
9 001 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 71,563 190,00 13 597,00
10 001 181101101 Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění m2 147,600 15,00 2 214,00

5 Komunikace 604 441,00

11 221 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD ti 250 mm m2 111,000 150,00 16 650,00

12 221 566901272 Vyspravení podkladu po překopech ing síti plochy přes 15m2 směsí stmelenou cementem
SC20/25 ti 150mm m2 36,600 650,00 23 790,00

13 221 569931132 Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem ti 100 mm m2 34,500 55,00 1 898,00
14 221 572713112 Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů obalovaným kamenivem ACP (OK) t 113,576 1 850,00 210 116,00

15 R 57323-1111 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze od 0,50 do 0,80 kg/m2 MALÝ ROZSAH PRACÍ
cca 1 496,0 m2 m2 1 308,500 14,00 18 319,00

16 221 577144221 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. || ti 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného
asfaltu m2 1 308,500 255,00 333 668,00

9

17 R 895941111.6 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50, včetně litinové mříže D 4OOj kpl 3,000 20 000,00 60 000,00
zřizeni přípojky On 200 a napojení potrubí do kanalizace

18 221 899231111 výšková úprava uličnÍho vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže kus 5,000 1 790,00 8 950,00
19 221 899331111 výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu kus 2,000 1 830,00 3 660,00

20 221 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu
prostého m 50,000 195,00 9 750,00

21 592 592174170 obrubník betonový chodníkový Standard 100X10X25 cm kus 50,500 125,00 6 313,00
22 221 916991121 Lože pod obrubníky, krainÍky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého m3 1,500 2 050,00 3 075,00

23 002 979083513 Vodorovné přemÍstěni suti a vybouraných hmot bez naloženi ale se složením a urovnáním
do 1000 m t 155,845 75,00 11 688,00

24 002 979083519 Příplatek ZKD 1000 m přerMstění suti a vybouraných hmot t 155,845 12,00 1 870,00
25 002 979088212 Nakládáni suti a vybouraných hmot t 155,845 120,00 18 701,00
26 006 979093111 Uložení suti na skládku t 155,845 16,00 2 494,00
27 221 979099115 Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) t 7,500 300,00 2 250,00
28 221 979099145 Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (sktádkovné) t 141,350 156,00 22 051,00
29 R R poLl DlO a zabezpečení staveniště kpl 1,000 8 477,00 8 477,00

Ostatní konstrukce a práce-bouráni 159 279,00

presun nmot
l 30 221 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živičným t 430,292 45,00 19 363,00

Celkem 917 000,00

z toho DPH 21% 192 570,00

Celkem včetně DPH 1 109 570,00
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