






































































NS Název činnosti Tech.jed. 

Počet těch. 

tednotek 

Měrná 

cena bez 

DPH 

Sazba 

DPH 

Celková cena bez 

DPH DPH Celková cena s DPH 

91520 
i'i 36,00 236,00 280,84 

obsah: doprava na stanoviště 
91910 

7 302,84 45 738,84 

U00 29 690 507,00 

Příloha č. 2 ke smlouvě o dílo na zac činnosti střediska Mnichovo Hradiště u Správy ^ držby silnic Mnichovo Hradiště, přisp. org. 

9 SPRÁVNÍ ČINNOSTI 

Součástí ceny je vždy přeprava pracovníků, materiálu a technologického zařízení na místo výkonu, pokud to vzhledem k charakteru výkonu přichází v úvahu. . 

NS s koncovým dvojčíslím 99 (řízení provozu a dozor) se vždy týká předchozích NS se stejnými čísly na prvních třech pozicích. 

NS s koncovým dvojčíslím 98 (doprava a poplatek za skládkování) se vždy týká předchozích NS se stejnými čísly na prvních třech pozicích. 

U všech NS je součástí ceny i dodávka veškerého provozního materiálu. 

Pouze u NS, kde je zadavatelem požadováno doplnění ceny i za vyjmenovaný materiál, který je potřebný ke splnění předmětné činnosti, je základní cena pouze za práci.



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

V Mnichově Hradišti dne 31.10.2005 
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V Mladé Boleslavi dne 31.10.2005 
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Funkce: jednatel společnosti 

Funkce: jednatel společnosti 

Funkce: technický ředitel 

Funkce: technický ředitel 

V Mnichově Hradišti dne 31,10.2005 V Mladé Boleslavi dne 31.10,2005 

Příloha ě. 4 ke smlouvě o dílo na zadání činností střediska Mnichovo Hradiště u Správy a údržby silnic Mnichovo 
Hradiště, přisp. org. 

Oprávnění zástupci smluvních stran 

1) Oprávnění zástupci objednavatele při objednávání jednotlivých činností díla, 

kontroly plnění díla a převzetí díla ve věcech technických jsou: 

Funkce: pověřený řízením Příjmení a jméno: Ing. Knespl Pavel 

Funkce: provozně-ekonomický Příjmení a jméno: xxxxxxxxxxxxxx 

náměstek 

Funkce: vedoucí provozu Příjmení a jméno: xxxxxxxxxxxxxx 

2) Oprávnění zástupci objednavatele ve věcech smluvních jsou: 

Funkce: pověřený řízením Příjmení a jméno: Ing. Knespl Pavel 

3) Oprávnění zástupci zhotovitele při řízení provádění díla, kontroly plnění díla a 

předávání díla ve věcech technických jsou: 

 

Příjmení a jméno: Ing. Horák Jan 

Příjmení a jméno: Janda Lukáš  

Příjmení a jméno: Ing, Horák Bořivoj 

 Příjmení a jméno: Ing, Janda Petr 

4) Oprávnění zástupci zhotovitele ve věcech smluvních jsou: 

Funkce: jednatel společnosti Příjmení a jméno: Ing. Horák Jan 

Funkce: jednatel společnosti Příjmení a jméno: Janda Lukáš 
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